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Parochiekerken in Vlaanderen

Ongeveer 1800 rooms-katholieke parochiekerken zijn er momenteel nog in Vlaanderen.
Eén op tien is niet meer in gebruik voor zijn oorspronkelijk doel, vele hebben momenteel
nog één viering per week en bijna de helft is dicht buiten dat eredienstmoment. Nochtans
vormt de parochiekerk in vele woonkernen het zichtbare centrum. De belangrijkste
waarden van deze bewust opvallende constructies liggen op het vlak van religie,
(kunst)geschiedenis, bouwkunde, stedenbouw, landschap en sentiment-nostalgie. Méér
dan een derde van de kerken geniet bescherming als monument. Maar daarbuiten is nog
eens bijna één vijfde deels beschermd en haast alle prijken in de lijst van vastgesteld
bouwkundig erfgoed.

De sterke vermindering van de eredienstpraktijk stelt het dure beheer, onderhoud,
herstelling en restauratie ter discussie. Het zogenaamde nevengebruik voor concerten,
babbel met drankje en tentoonstellingen is immers erg beperkt gebleven, omdat de
oudere gebruikers nog veel schroom ervaren vanuit de strenge regels uit hun jeugdjaren.
Ook de bedienaars schikken zich strikt naar de onderrichtingen vanuit de bevoegde
bisschop. Sneller dan algemeen verwacht echter staat ruim een kwart tot een derde van
de parochiekerken voor een gedeeltelijke of volledige herbestemming.

Hergebruik is een uiting van het duurzaamheidsprincipe dat ingeburgerd is geraakt in
onze ecologisch bewuste maatschappij. De volumineuze kerkgebouwen met hun
opzettelijk bovenmenselijke schaal moeten dus bij uitstek onderzocht worden op
hergebruik. Maar hun erfgoedwaarden en hun religieuze symboliek dreigen daarmee
verloren te gaan. Beide getuigen van onze eeuwenlange collectieve geschiedenis en
kunnen niet genegeerd worden, omdat onze wortels bepalen wie we zijn.

Sinds de sixties en Vaticanum II is een proces van laïcisering gestart dat volgens sommigen
de is van de naar onze streken uitgevoerde Franse Revolutie rond 1800. Die
nieuwe maatschappijvorm ging uit van strikte scheiding tussen Kerk en Staat. Momenteel
is de vroegere katholieke samenleving niet meer vanzelfsprekend, de belijdende gelovigen
verzeilen zelfs in de marge van het seculiere leven, met een zondagspraktijk van nog
amper 6%. Religieuze beleving wordt bovendien sterk multicultureel. Toch aarzelen ook
niet-gelovigen om tot kerkensloop te beslissen. Kerken zijn eeuwenlang ankerpunten in
een mensenleven geweest en vlaggenschepen van een breed gedeeld geloof in
bovennatuurlijke zingeving. Doop, huwelijk, vormsel, priesterwijding en begrafenis zijn
sterke levensrituelen of . Het moet uiteindelijk mogelijk zijn om de kerken te
behouden voor de gemeenschap, ook los van het pastorale. Plekken van stilte, bezinning
en rustige ontmoeting.

De kerkfabrieken zijn een eeuwenoude en tegelijk modern opgevatte vorm van
zelforganisatie op lokaal vlak. De karikaturale verwijzing naar tijd van is
terecht: deze Franse organisator van de civiele maatschappij wou komaf maken met de
chaos van de revolutie en uit persoonlijke ambitie vrede sluiten met de Paus. Ter
compensatie van de al te gelde gemaakte kloosters en ander kerkelijk vastgoed werden
de genaaste parochiekerken terug ter beschikking gesteld. De bedienaars kregen een
staatswedde. Een verkozen zou voortaan instaan voor het tijdelijke, dit wil
zeggen het wereldlijke van de lokale eredienst. Een bijzonder Belgisch compromis tussen
liberalen en katholieken zorgde in de 19de eeuw ervoor dat deze beheersvorm meer dan
twee eeuwen bleef bestaan. In 2004 werd er zelfs een vernieuwd Vlaams decretaal kader
voor geschapen. Het van tekorten door de gemeente, bepaald sinds het
Concordaat van Napoleon, blijft zo een feit. Uiteraard komt dit systeem door de
ontkerkelijking onder druk. Het onevenwicht tussen de grote kosten aan deze veelal
historische gebouwen (met hoge energiefactuur en duur ambachtelijk werk voor
onderhoud en ontwerp/restauratie) en hun effectief gebruik zorgt voor een
spanningsveld. Het draagvlak verkleint en het woord voor gelovigen is
al vaak gevallen.

Ook de hogere overheid draagt een deel van de financiële last: erfgoedpremies tot 80%.
Minister Bourgeois poneerde in 2011 de noodzaak om per gemeente door het lokale
Centraal Kerkbestuur een visie op langere termijn uit te tekenen met een onderscheid
tussen prioritaire en niet-prioritaire kerken. De expertise van het Centrum voor Religieuze
Kunst en Cultuur (Parkabdij Heverlee) bood ondersteuning, onder meer door een brede
bevraging per kerkfabriek. Deze hielden het veilig bij softe
nevenbestemmingen. De bisschoppen namen een erg voorzichtig en behoudend
standpunt in, zeker naar ontwijding toe. Een sacrale ruimte zou best in elke te
bestemmen parochiekerk blijven.

De Minister, stads- en gemeentebesturen, vastgoedontwikkelaars en architectenbureaus
willen echter dat meer ingrijpende, concrete stappen worden gezet. In hun ambitieuze
toekomstfantasie zien ze zwembaden, skateparken, indoor speeltuinen, exclusieve lofts,
cohousing De experimenten in niet-Roomse christelijke landen gaan daarin immers erg
ver. Een speciaal Projectbureau bij de Vlaamse Bouwmeester voert betoelaagde
haalbaarheidsonderzoeken uit naar herbestemming. Een interdisciplinaire aanpak is de
enige juiste: (kerk)juridisch, sociaal, kunsthistorisch, economisch, planologisch Een
enorme taak die de lokale Centrale Kerkbesturen en kerkfabrieken enkel via
expertenconsult en inschakeling studiebureaus aan kunnen. Eind december 2016 kregen
de kerkfabrieken met restauratieplan in een lange premiewachtrij een wake-up call van
de Minister: uiterlijk 1 oktober 2017 is een heus Kerkenbeleidsplan volgens het
oorspronkelijk opzet verplicht om deze dossiers nog in de rij te kunnen behouden.

1.1
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Parochie- en hulpkerken Sint-Truiden

xxx = prioritaire kerk
* = federatiekerk

1. Bevingen
2. Brustem*
3. Groot-Gelmen
4. Kortenbos*
5. Nieuw Sint-Truiden
6. Runkelen
7. ST Schurhoven
8. ST OLV Collegiale*
9. Velm*
10. Zepperen

11. Aalst
12. Engelmanshoven
13. Gelinden
14. Gorsem
15. Halmaal
16. Kerkom
17. Melveren
18. Ordingen
19. ST Sint-Gangulfus
20. ST Sint-Marten
21. Sint-Pieter
22. Wilderen
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Parochiekerken in Sint-Truiden

Sint-Truiden in het zuidwesten van Belgisch-Limburg is bij uitstek een abdij- en
kloosterstad, zoals uit de naam al blijkt. De vermaarde Benedictijnenabdij, geïllustreerd in
de unieke overgeleverde middeleeuwse kroniek, had bezittingen tot in Zuid-Nederland en
Duitsland, maar overleefde de Franse Revolutie niet. In de plaats kwam hier het
intellectuele centrum van de provincie met het Klein-Seminarie tussen 1843 en 1960.
Tijdens het katholieke réveil midden 19de eeuw moesten nieuwe kloosterstichtingen vooral
het caritatieve en educatieve versterken. Sinds 1967 maken de parochies deel uit van het
nieuwe bisdom Hasselt. Door de gemeentelijke samenvoeging in 1976 groeide Sint-
Truiden uit tot in oppervlakte de grootste gemeente van Limburg, met een huidig
inwonersaantal van 40.000, met een groeiprognose tot 43.300 in 2030. Vooral fruitteelt,
zorg, voetbal en automotive industrie zijn kenmerkend.

Stadscentrum, wijken en deelgemeenten tellen momenteel 22 parochie- en hulpkerken in
gebruik voor de eredienst. Meer dan de helft van deze kerken is beschermd. Meer dan één
op drie zijn eigendom van de stad, gevolg van de naasting rond 1800. Daarnaast zijn er
nog kerk- en kapelgebouwen: twee kerken die al langer aan de eredienst onttrokken zijn
(de begijnhofkerk die eigendom is van de provincie en de kerk van Guvelingen, eigendom
van de stad). De gotisch-barokke Sint-Augustinuskapel aan de Stapelstraat en de 17de-19de-
eeuwse Waterhond aan de Breendonkstraat zijn de enige vml. gebedsruimtes die via
gebruik als postkantoor en tekenacademie gecommercialiseerd werden als
kledingboetiek en architectenbureau. De kloosterkerk van de Minderbroeders wordt nog
erg actief bezocht voor de eredienst. De post-Vaticanumkerken in de Halmaalwijk en langs
de Zepperenweg zijn op weg naar een herbestemming. Een aantal grotere kapellen zijn
de Capucijnenkapel (eigendom van het OCMW), de kapel van de paters assumptionisten
in Zepperen, de kapel van ASSTER in Ziekeren en de kapellen van de militaire inrichtingen
in Bevingen en Saffraanberg. Elke grote instelling of school had zijn eigen gebedsruimte.
Daarnaast zijn er het kerkje OLV van Fatima in de Halmaalwijk en grotere
bedevaartskapellen zoals de Sint-Eucherius te Brustem (kerkfabriek), Sint-Joris in Terbiest
(RAGO met stad als erfpachthouder), kapel OLV van de Blijde Vrede in Helshoven
(grondgebied Hoepertingen, maar KF Groot-Gelmen) en Bruine Onze-Lieve-Vrouw
Kerkom. Deze vallen alle buiten het bestek van dit plan.

Het parochiekerkenplan voor de stad Sint-Truiden werd opgesteld in 2014 en duidt van 22
(+ 4) kerken 10 kerken aan als prioritair voor de eredienst; 12 kerken worden als niet-
prioritair beschouwd en komen in aanmerking voor neven- of herbestemming.

1.2
Vooral in het zuidelijke deel van Sint-Truiden, Droog-Haspengouw, vormen de kerktorens
bakens in de geconcentreerde valleidorpen. Dat is minder het geval in Laag of Vochtig
Haspengouw met veel lintbebouwing. De oudste torens hadden voor 1800 zeker hun
burgerlijke rol te vervullen als versterking, klokkenstoel en bewaarplaats voor publieke
documenten en speciën. Ze zijn vaak een staalkaart van lokale archeologie-geologie (romeins
herbruikmateriaal, Lincentsteen, tauw) en handelscontacten via bouwstenen (Gobertange,
silex en Maastrichtersteen). De enige functie van de met leien beklede spits als torendeel is
opvallen en het kruis, meestal op een goudkleurige bol, als religieuze symbool boven alles
verheffen. De spits heeft geen nuttige inhoud, alleen volume. De windhaan helemaal
bovenaan is een nuttige bijkomstigheid en zou verwijzen naar de komst van het ochtendlicht
als symbool van e Verlosser. De kerktoegang is ook de plaats waar de gesneuvelden uit vooral
de Eerste Wereldoorlog prominent een gedenkplaat kregen (vb. Bevingen, Groot-Gelmen,
Melveren, Sint-Marten). Tegenwoordig zijn in de meeste Sint-Truidense kerken nestbakken
geplaatst voor uil en uitzonderlijk voor gierzwaluw. Slechtvalkkasten zouden de duivenhinder
kunnen helpen bestrijden.

De betekenis van de kerken met torens voor het beeld van de dorpen is moeilijk te
onderschatten. De gemeentevorming in Haspengouw ging wel uit van de
anders dan in de Kempen waar de parochies aan de basis lagen. Toch zijn er ook dorpen
zonder kasteel zoals Aalst, Bevingen, Engelmanshoven, Gelinden, Halmaal, Zepperen
eeuwenlang eigendom van kerkelijke kapittels. Als bepalende gebouwen verschenen
achtereenvolgens in onze landelijke woonkernen: burcht (middeleeuwen) - kerk met toren
(middeleeuwen) pastorie (nieuwe tijd) kasteel (nieuwe tijd) fabriek (ca. 1850)
gemeenteschool (ca. 1860) station (ca. 1880) - vrije school (ca. 1880) parochiezaal (ca.
1900 en ca. 1925) gemeentehuis (ca. 1950) supermarkt (ca. 1960) appartementsblok
(ca. 2000).

Sint-Truiden telt vijf niet-actieve rond parochiekerken. Ook de 17 operationele
begraafplaatsen zijn in meerdere gevallen uitbreidingen rond de kerk: Aalst, Bevingen,
Brustem, Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Halmaal, Kerkom, Melveren, Runkelen,
Schurhoven en Velm. Nu het aantal crematies de 60% heeft bereikt dringt ook hier een
toekomstgerichte aanpak zich op: graven opruimen en ontknekelen, collectieve naamplaten,
vergroening

De leefbaarheid van de kleinere is wankel door de nood aan
bouwmogelijkheden voor jongeren en het gebrek aan essentiële voorzieningen. Een
buurtwinkel of superette heeft normaal een kern met 600 gezinnen nodig.
Gemeenschapsvorming en minimale voorzieningspakketten (openbare vergaderzaal) in
dorpen en wijken zijn van belang voor de leefbaarheid. Het stadsbestuur voorziet in het
globaal structuurplan, momenteel in herziening, diverse maatregelen om dit aan te pakken,
onder meer met nieuwe functies in vrijkomende religieuze en historisch-monumentale
gebouwen.
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Het cultuurtoerisme en de recreatie kunnen de economische leefbaarheid van
handelszaken steunen. Ze hebben baat bij de bescherming van waardevol
patrimonium: mooie dorpen in een mooi landschap. De dorpen worden
afzonderlijk afgebakend vanuit hun historische structuur.

In de binnenstad wordt de vml. abdij opgewaardeerd en een culturele as
ontwikkeld tussen begijnhof en Sint-Pieter.

Het globaal structuurplan bevat als bindende bepaling dat hergebruiks-
mogelijkheden voor historisch-monumentale gebouwen met erfgoedwaarde
ondersteund worden. Als maatregel is bovendien de bescherming van
beeldbepalende gebouwen voorgesteld.

Andere christelijke erediensten aanwezig in Sint-Truiden zijn de
Christengemeenschap Melveren, de evangelische gemeenschap het
Faith Worship Center, Jezusbeweging Het Verzet en de Christen gemeente Rhema-
gemeenschap (protestant). Er zijn twee moslimverenigingen: de Ahmadiya
moslimgemeenschap en de Culturele Moslimvereniging met moskee Haardstraat.
Daarnaast de Getuigen van Jehova en de Sikhgemeenschap Gurdwara Sangat
Sahib met tempel Halmaal-Dorp en nieuwbouw gepland langs de
Diestersteenweg, de grootste tempel in de Benelux.
Het Humanistisch-Vrijzinnig Centrum is gevestigd in het Huis van de Mens
Kazernestraat.

De stad Sint-Truiden gaf in 2015 opdracht aan de onderzoeksgroep Arck van de
faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt om elk van de niet-
prioritaire kerken te screenen in functie van hun potentieel voor neven- en
herbestemming. Voor het luik niet-prioritaire kerken in dit Kerkenbeleidsplan kon
dan ook dankbaar geput worden uit deze breed gaande oefening, zowel qua
teksten, illustraties als ideeën. De studie was vooral een verkennende analyse en
een denkoefening. Ze deed bij nogal wat stakeholders de wenkbrauwen fronsen.
De confrontatie van deze creatieve invullingen met gelovige, behoudsgezinde,
financiële, commerciële en lokaal nostalgische bedenkingen plaatste het slapende
thema alleszins opnieuw op de agenda. De stuurgroep telde vertegenwoordigers
uit de verschillende belangengroepen: de stad, het centraal kerkbestuur (CKB),
clerus, bisdom, het Agentschap Onroerend Erfgoed, CRKC, en STEBO. Uit de vele
mogelijkheden konden telkens twee tot drie plausibele bestemmingen op een
onderbouwde manier worden gekozen als test-cases. De sense-of-urgency is nu
alleszins geprikkeld.
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Sint-Truiden herziening ruimtelijk structuurplan 2016 
© Omgeving
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Methodiek van dit plan

Uitgangspunt voor dit volgens de recente OE-richtlijnen aangevuld Kerkenbeleidsplan was
het overwegend pastorale getinte Parochiekerkenbeleidsplan 2014 van het Centraal
Kerkbestuur Sint-Truiden, met de selectie prioritair (10 kerken, waarbij 4 federatiekerken
in Brustem, Velm, Kortenbos en Collegiale) en niet-prioritair (12 kerken, waarbij 2
hulpkerken in Halmaal en Zepperenweg). Dit plan legde een inspraaktraject af, zie
Selectiecriteria 2015.

Voor de steekkaartsgewijze inventarisatie, analyse en oriëntatie in het voorliggende
Kerkenbeleidsplan 2017 kon dankbaar gebruik gemaakt worden van de kerkenscreening,
in opdracht van het stadsbestuur uitgevoerd in 2015-2016 door de Uhasselt:
https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/20440/1/1605SIN_Eindrapport%20s
tudie%20ArcK_Deel1.pdf. Het rapport bevat een detailoverzicht van interviews.
De hierin voorgestelde neven- of herbestemmingsopties zijn uiteraard overgenomen.

Voor de 10 bijkomende prioritaire parochiekerken is binnen de tijdshorizon van dit
Kerkenbeleidsplan geen belangrijke neven- of herbestemming nodig. Toch werden al
aanwezige ideeën voor bijvoorbeeld gedeeld gebruik in tijd en ruimte opgenomen.

Als leidraad voor dit Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 werd het stramien van de
Inspiratienota 17 januari 2017 van het Agentschap Onroerend Erfgoed letterlijk
overgenomen. Er waren regelmatig contacten met het bisdom Hasselt en het
expertisecentrum CRKC te Heverlee inzake methodiek, doenbare omvang van de analyse
en gewenste uitdieping van de bestemmingsvoorstellen. Zie de CRKC-nota op

met sjabloon van 20 maart 2017 volgens het Onroerenderfgoeddecreet artikel
2.1.31°/1. De bevraging door het CRKC uit 2012 werd geactualiseerd door plaatsbezoeken
aan de prioritaire parochiekerken. De erg talrijke interviews en de rapportpresentatie door
de UHasselt in 2015 vormen al een wezenlijke, recente inspraakronde.

Uiteraard kwam de grootste input van de lokale kerkfabrieken en de parochiale
medewerkers, in steeds meer gevallen overigens dezelfde personen. Het aantal - meestal
onvergoede - vrijwilligers dat naast de pastores, diaken en parochieassistent betrokken is
bij een kerkgebouw blijft indrukwekkend: kerkfabriekleden, koster, bloemschikker,
collector, parochieteamleden, uitvaartbegeleider, koorleden, dirigent, organist, lectoren,
misdienaars, onthaal, catechisten, ziekenbezoekers, abonnementsverantwoordelijke,
webmaster Naar de stedelijke cultuurraad werd teruggekoppeld inzake
gemeenschapsruimten voor socio-cultureel gebruik.

Elke steekkaart bevat een grondige identificatie van het gebouw met eigendomssituatie.
Het cultuurhistorische aspect werd beperkt gehouden omdat de focus in dit plan vooral
ligt op het gebouw en zijn gebruikspotentie. Het architecturale luik met beschrijving en
bouwfysische toestand, onder meer op basis van Monumentenwachtinspecties, is hier dan
ook belangrijk, net zoals de mogelijkheden en moeilijkheden eigen aan de site met
onmiddellijke omgeving. Er is aandacht voor flankerende parameters zoals ruimtelijke
planning, mobiliteit en de huidige lokale behoeftendekking inzake
gemeenschapsruimten. Op uitdrukkelijke vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed
werden het huidig gebruik, de lokale dynamiek en het beeldbepalend gehalte van het
kerkgebouw geduid.

Ook de financiële meerjarenplanning is in schema gezet. Toekomstgericht is als slot bij de
niet-prioritaire kerken telkens aangegeven hoe het bestemmingstraject zal verlopen via
stuurgroep, inspraak en haalbaarheidsonderzoeken. Voor de beschermde
kerkgebouwen, de helft van het bestand, vormen de beheersplannen als extra
voorwaarde voor premieverlening een belangrijke uitdaging op korte termijn. De
expertise hierin is anno 2017 onder nauw consult van het Agentschap Onroerend Erfgoed
al sterk groeiend, zowel bij opdrachtgevende kerkbesturen als bij studiebureaus.

1.3

Afbakening parochies Sint-Truiden centrum

https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/20440/1/1605SIN_Eindrapport studie ArcK_Deel1.pdf
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Definities

Kerkfabriek: tegenwoordig of van de . Een openbare
instelling met rechtspersoonlijkheid, belast met de materiële zorg om een waardige
eredienst te kunnen uitoefenen. Bij nevenbestemming zou de juridische omschrijving
van de opdracht best uitgebreid worden met organisatie van socio-culturele activiteiten.
Parochie: in de Rooms-Katholieke kerk is een parochie (Grieks voor 'buur') een
gemeenschap van gelovigen van een bepaald gebied met een pastoor voor de
herderlijke zorg. Een federatie is een groep parochies. Men streeft nu naar grotere

eenheden .
Parochiekerk: hoofdkerk in een parochie, die kan bijgestaan worden door een hulpkerk
of annex. Er zijn ook wijkkerken en kapellen. Een federatiekerk is hoofdkerk in een
groep vml. parochies. (Parochie)Kerkenbeleidsplan: profilering, differentiatie van
kerkgebouwen in één gebied, met suggesties voor bestemming.
Collegiale kerk of kapittelkerk: een kerk die bediend werd door een college of kapittel
van seculiere kanunniken.
Eredienstactiviteiten: openbare eucharistieviering op weekend- en weekdagen, lof,
doopsel, vormsel, huwelijk, priesterwijding, uitvaartliturgie, biecht.
Waardige activiteiten in verband met geloofsbeleving : stille aanbidding, gebed voor
speciale intenties, persoonlijk kerkbezoek, processie, catechese, vorming, bezinning,
voorbereiding op sacramenten, begeleiding, meditatie, herbronning, retraite,
conferentie over religieus thema, cursus, verkoop of bibliotheek religieuze
boeken/voorwerpen, leeshoek. Onthaal, ontmoeting, vergadering. Secretariaat
federatie, parochie, kerkfabriek, zangkoor, parochiale vereniging. Archief. Bewaarplaats
urnen. Contactpunt Sint-Vincentius.

Bescherming: hier bedoeld als wettelijke bescherming als monument, dorpsgezicht,
stadsgezicht of landschap.
Beheersplan: hier bedoeld als dossier met maatregelen om de erfgoedwaarden in een
beschermd monument op langere termijn (20 jaar) te behouden.
Exsecratie: ontwijding (Latijn voor .
Desaffectatie: onttrekking aan de openbare eredienst.

1.4

Herbestemming: een parochiekerk zonder religieuze activiteiten kan aan de
eredienst onttrokken worden en een nieuwe functie krijgen mits beslissing
door de bisschop. Vb. verkoop aan gemeente, verkoop aan derde, sloop.
Nevenbestemming: een parochiekerk die voor religieuze activiteiten
gebruikt wordt maar te groot is, krijgt een waardige nevenbestemming. Vb.
concert, conferentie, lezing, tentoonstelling, filmvoorstelling,
theatervoorstelling, onthaalruimte, proclamatie, onderwijsactiviteit.
Multifunctioneel gebruik: nevenbestemming in de tijd. Het kerkgebouw
kan bij gelegenheid, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor
andere doeleinden of door andere instanties gebruikt worden, vb. liturgische
functie voor andere christelijke gemeenschap.
Gedeeld gebruik: nevenbestemming in de ruimte. Het kerkgebouw wordt
zodanig heringericht dat er een kleinere liturgische ruimte ontstaat, met
daarnaast één of meerdere lokalen voor ander gebruik.

Basiliek: gebouw gekenmerkt door een rechthoekige plattegrond,
onderverdeeld in een hoger schip met twee lagere zijbeuken en verlicht
door lichtbeukramen (in het bovengedeelte van het schip), meestal
afgesloten met een apsis. Ook: eretitel die aan sommige kerken toegekend
wordt.
Centraalbouw: gebouw dat opgevat is als een om een middelpunt
geordende geometrische figuur (vb. cirkel, Grieks kruis, regelmatige
veelhoek).
Eenbeukig: gebouw dat slechts één beuk heeft, dus zonder zijbeuken
Hallenkerk: kerk met een middenschip en twee tot vier zijschepen met even
hoge gewelven, soms ook van gelijke breedte.
Pseudobasiliek: gebouw met een basilikale opbouw (zie Basiliek) waarbij
het middenschip geen lichtbeuk heeft.
Transept: dwarsarm van een kruisvormige kerk.
Zaalkerk: kerk waarvan de plattegrond een ongelede rechthoek is.

Lit.: E.J. HASLINGHUIS en Herman JANSE, Bouwkundige termen. Verklarend 
woordenboek der westerse architectuur- en bouwhistorie, Leiden: Primavera Pers, 
2005. 
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Selectiecriteria in 2014

Het Centraal Kerkbestuur van Sint-Truiden organiseerde in 2012-2014 een bij wijle
moeizaam traject om te komen tot een Parochiekerkenplan. Dat plan ging vooral uit van
het pastorale toekomstperspectief met de hoge nood aan priesters als gegeven leidraad.
De richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen van 8 november 2012 voor het gebruik van
parochiekerken werden gevolgd.
De verdienste van het document dat op 20 juni 2014 door de Bisschop van Hasselt en op
20 oktober 2014 door het Stadsbestuur van Sint-Truiden werd goedgekeurd is de selectie
van tien prioritaire parochiekerken Sint-Martinus Groot-Gelmen, Sint-Andreas Runkelen,
Sint-Augustinus Nieuw-Sint-Truiden, Sint-Jacobus Velm en Sint-Genoveva Zepperen,
waarbij vier federatiekerken Sint-Laurentius Brustem, Sint-Martinus Velm, Onze-Lieve-
Vrouw Tenhemelopneming Collegiale en Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming basiliek
Kortenbos. De twaalf niet-prioritaire parochiekerken zijn Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis Aalst, Sint-Jan-Baptist Engelmanshoven, Sint-Quintinus Gelinden, Onze-Lieve-
Vrouw Tenhemelopneming Gorsem, Sint-Martinus Kerkom, Salvator Mundi Melveren, Sint-
Harlindis en Relindis Ordingen, Sint-Martinus Sint-Truiden, Sint-Niklaas en Sint-Pieter Sint-
Truiden en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Wilderen-Duras, waarbij ook de twee hulpkerken
Sint-Pieter en Paulus Halmaal en Sint-Gangulfus Sint-Truiden.

Als criteria voor de prioritering hanteerde het CKB vooral het aantal kerkgebruikers met
de aanwezige parochiale dynamiek en de geografische spreiding. Het
architectuurhistorische aspect was minder overwegend, gezien het grote getal
beschermde kerkgebouwen in Sint-Truiden. In de twee kleine federaties Velm en Kana was
de selectie eenvoudiger dan in de grote Trudo-federatie. Daar stond de keuze tussen
Wilderen-Duras en Runkelen het langst ter discussie. Van kerkfabriek Engelmanshoven
(Kana) is een protest bij het parochiekerkenplan 2014 gevoegd.
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O. Identificatie

Adres: Bevingen-Centrum +14 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Bevingen
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 3de AFDELING, sectie E, perceel 571 a
Coördinaten: 50.798182, 5.176666
Naam parochie: Sint-Lambertus
Nummer parochie: 24061
Inwoners: 650 
Naam federatie: Velm, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Lambertus Bevingen
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 534 234
Eigenaar: kerkfabriek Sint-Lambertus
Beheerder: kerkfabriek Sint-Lambertus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 84296
Beschermingsstatus: niet beschermd. Vastgesteld bouwkundig erfgoed 1980/2009.

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
Vermeld als Bevinghie (1208). sinds 1224 vrijgesteld kerkelijk domein van het Sint-
Lambertuskapittel te Luik, niet afhankelijk van de Luikse prinsbisschop. De kerk, al vermeld 
onder abt Adelardus II, hing af van de OLV-kerk van Sint-Truiden, maar werd voor 1250 
zelf parochie, met de abt als begever en tiendheffer. Oorspronkelijk patroon Onze-Lieve-
Vrouw. Begin 1800 werden Guvelingen, Staaien en Halmaal hulpkapellen van Bevingen, 
maar al vlug kwam Bevingen opnieuw onder de OLV-kerk terecht, iets later onder Velm. 
Bij de heroprichting na de Franse tijd twijfelde men hoe de kleine parochies samen te 
brengen. Hulpparochie 1843. Jaar van zelfstandige parochie niet gekend.

Bouwgeschiedenis:
de opvallend grote kruiskerk is het resultaat van de ijver van pastoor Jozef Peeters, die de 
bestaande pseudo-neoromaanse kerk uit 1869 volledig liet verbouwen en vergroten door 
stadsingenieur Govaerts. Aannemers waren Rijkmans te Montenaken en Jan Greven in 
Sint-Truiden. De pastoor verwierf fondsen via zijn talloze diavoordrachten te lande over 
o.m. Oberammergau. Inzegening in 1933, officiële wijding pas in 1956. 

2.1 Bevingen Sint-Lambertus *

Sint-Lambertuskerk exterieurzichten
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Eerstesteenlegging met pastoor Peeters en architect Govaerts (Sint-Truiden) ca. 1923

Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Lambertus Bevingen 

Interieur:
Glasramen koor 19de eeuw kasteelheren Ulens. Glasraam Calvarie Bary en Crickx 1928. 
Muurschilderingen J. de Falloise Luik, om Gedaanteverandering ca. 1925, gift Sacré.  

Beelden: OLV van Banneux gips door Dupon Brugge, in 1945 gift USA Jachtwing 48 en 404. 
Father Van Garsse. Sebastiaan (hout 17de eeuw). Beelden H. Lambertus, H.Hubertus, H. 
Jozef, H. Antonius van Padua. 
Kruisweg in verguld of gebronzeerd gips, neogotische onderschriften, gift Moermans 
Rotterdam, ca. 1933. 

Meubels: hoofdaltaar met retabel uit beschilderde vezelplaat door Van Mechelen: Laat de 
kinderen tot mij komen en H. Eucharistie. Doopvont in zwart marmer met roodkoperen 
deksel, gedenkplaatje huwelijksgift Robert Benaets-Alice Hayen 19/2/1936.

Jean Secretin 1983 boom in smeedijzer voor wierookvat. 

Pijporgel: Clerinx (Sint-Truiden), bouwjaar onbekend, later in neogotische kast geplaatst. 
Restauratie Nagels Kozen 10.000 euro. 

Erfgoedinventaris niet gedigitaliseerd in Erfgoedregister. Oud archief in Rijksarchief H en 
dekenij ST, dynamisch archief in pastorie en dekenij.

Lit.: Frank DECAT, Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd Cartuyvels-Blavier, in 
Limburg-Oude Land van Loon, 79, 2000, p. 41-96; Jos VANDERHEYDEN, Geestelijken met roots in 
Bevingen, Sint-Truiden: HKGST, 2005; Luc VANHOVE, Het Fliegerdorf Bevingen (1943-1944), in Sint-
Truiden grenzeloos monumentaal! Import-export, OMD, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2006, p. 56-61 en 63; 
Josiane BUTENEERS, Bevingen en Straten, in Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-
Truidense dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012, p. 12-15. 
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Sint-Lambertuskerk interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
omgekeerd georiënteerde kruiskerk W-O. Hoofdbeuk met zijbeuken en transept. 
Klokkentoren in de noordhoek, traptoren aan de overzijde. Bijgebouwtjes: sacristie en 
edelliedenkapel. Doopkapel. Opvallend, streekvreemd parament in Famenne-zandsteen. 
Vorstkam. 

Uitrusting: 180 nieuwe zitstoelen. 
Verwarming met radiatoren, op stookolie. Lavabo, geen wc of keuken in sacristie. Vlot 
toegankelijk voor mindervaliden langs zijingang met hellend vlak. 

Geluidsinstallatie. Objecten zijn niet individueel beveiligd, wel goede mechanische 
deurbeveiliging en veiligheidssleutels. 4 uitgangen behalve grote poort, klemt.

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30127. Verslag L-3814/30127/2001 (interieur), 
verslag L-3814/30127/2004/B (gebouw). Momenteel geen lekken of uitspoelingen. Geen 
barsten of scheuren, of andere urgente problemen. De grote werken zijn achter de rug: 
dakherstelling (loopbruggen, aangetaste balk, Bertrix-leien) Moens 10.000 euro. Dakgoten 
en buitenschrijnwerk schildering Moens. 
Ook: behandeling koperwerk Lucca Gent, glasramen in nieuw lood en voorzetramen. 
Nieuwe stoelen bekostigd door parochie. Grendels in de grond. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. Elk jaar wordt 25.000 euro voor regulier 
onderhoud voorzien. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

De kerk ligt in woongebied met landelijk karakter (gewestplan). Mogelijk 
bestemmingswijziging binnen het RUP Velm-Aals-Kerkom in opmaak.

Kerkhof:
Familiekelder Ulens-Ulens (+1894 en +1891). Burgemeester 1876-1891 en bouwer 
kasteeltje Rochendaal. Ommuurd en uitgebreid nog actief kerkhof. Bushalte op 200 m. 

Bertrandplein. De kerktoren is niet verlicht. Torenuurwerk met wijzerplaat in blauwe 
terracotta. 3 klokken: OLV Lourdes 800 kg , Sint-Jozef 200 kg en Sint-Lambertus 450 kg 
(1964). Worden automatisch geluid. Uur en halfuurslag. Onderhoudscontract Clock-o-
Matic. 

Voetafdruk gebouw: 586 m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 905 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Omgeving:
Bevingen is een steenwegdorp in de richting Namen met alle verkeersgevaarlijke 
gevolgen van dien. Beroemde telgen zijn minister Fred Bertrand, die zijn naam gaf aan 
het pleintje bij de kerk, en zijn dochter provinciegouverneur. De romeinse oorsprong is 
zuidelijk te vinden op de plek Straten, bij het heirbaantracé. De Cicindriavallei maakte de 

domein Rochendaal van Ulens en Cartuyvels door de Duitsers uitgebouwd als militair 
kwartier bij de nachtjagersbasis Brustem. Nu is er een Vluchtelingencentrum en wordt het 
erg verwaarloosde andere deel met het kasteeltje voorbehouden voor een grootschalig 
woonproject. 

Andere gerelateerde gebouwen:
Vrije zusterschool, gebouwd onder pastoor Pieter Eyckens (1890-1898), met 
parochiezaal, gebouwd onder pastoor Peeters (1925-1939). Nu H. Hartschool De Heiberg.
Eclectisch kasteeltje Ulens-Ulens, 1881, deel van militaire kwartier Bevingen, met 
stalgebouw, zwaar vervallen. 
Pastorie (Serrure ST 1905) als residentie pastoor Benny Reynaerts sinds 2004 aanwezig. 
OLV-Banneuxkapel -1944, onder pastoor Fouré, op grond Benaets-
Vandionant. Vervanging van afgebroken neogotische grafkapel Ulens door Duitse 
bezetter, op verbindingsweg vliegveld Brustem en kwartier Bevingen. 
1955: nieuwe jongensschool, later kleuterschool, vlakbij kerk. Beheer door parochie en 
gebruik voor communiefeesten, Bond 3 x 20 kienen/kaarten. Spelletjesclub vrijdagavond 
tweewekelijks.  

2.1
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Pastorie (architect Serrure 1905)

Tympaan met de heiligen 
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naamgeving in 2015
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Lambertuskerk Bevingen Budget Uitvoering

voor 2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Bevingen-Halmaal kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

15 751,69 27 876,52 28 422,75 28 979,93 29 548,19 30 127,86

Bevingen-Halmaal kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

19 837,74 0
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
misviering elke zondag om 9u30. 115 aanwezige gelovigen per weekendviering, geteld 
over een gans jaar. Dopen, huwelijken en begrafenissen. 

Communicatie: via website www.velm.net, wekelijks parochieblad Kerk&Leven Federatie 
Velm en permanentie door residerende pastoor in pastorie Bevingen. 

Buiten de eredienst: repetitie zangkoor avond wekelijks. Kerstconcert zangkoor, catechese 
na de mis in de kerk. Geen lid Open Kerken, kerk is dicht buiten vieringen. Koster is actief, 
vrijwilligersvergoeding. Organist Richard Buntinx.
Vroeger bedevaarders voor Sint-Theobaldus tegen kinkhoest. Bruine OLV-kapel op grens 
met Kerkom feest 15 augustus, elke woe. Mis in de meimaand. 
Busreis naar OLV van Banneux. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek: 
Parochieraad. Ziekenzorg (Samana) samen met Kerkom, Zaalcomité Parochiezaal vzw., 
Bevingse Toneelgroep, Bond 3 x 20 Bevingen, Kerkfabriek, Zangkoor Amabile Bevingen 
(Cecile Hayen dir.), Rust roest Onder de Toren, Wielertoeristen Bevingen, Zaalvoetbalclub 
Bevingen, Vrije basisschool H. Hart Sint-Trudo Methodeschool De Heiberg, Sporthal 
Montenakenweg.

Horeca: benzinestation Bruno bij kruising Luikersteenweg met N80. Toerisme: 
Cicindriawandeling. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het Parochiekerkenplan 2014.  

2.1
Theobaldus-devotie

tegen kinkhoest

Glasramen van koorpartij en orgel op doksaal
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O. Identificatie

Adres:  Burggracht +5 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Brustem
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 11de AFDELING, sectie A, perceel 331 d
Coördinaten: 50.802190, 5.218748
Naam parochie: Sint-Laurentius
Nummer parochie: 2402 
Inwoners: 2591
Naam federatie: Kana, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Laurentius Brustem
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 141 284
Eigenaar: kerkfabriek Sint-Laurentius
Beheerder: kerkfabriek Sint-Laurentius
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23072
Beschermingsstatus: niet beschermd. Vastgesteld bouwkundig erfgoed 1980/2009. 
Landschap burchtomgeving beschermd MB 28-03-1956.

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:
vermeld als Brusthemium (1139), tot in 1822 een afhankelijkheid van de Norbertijnenabdij 
van Averbode, die het benoemingsrecht bezat sinds 1203 en de tienden deelde met de 
Benedictijnenabdij van Sint-Truiden. De kerk is duidelijk een hofkerk, want gelegen op de 
omgrachte
Loon tegen Duras en de opkomende stad Sint-Truiden. De 11de-12de-eeuwse motteburcht
zelf is nog als een halve ruïne aanwezig. 

Bouwgeschiedenis:
een romaanse torenbasis in natuursteen zou nog achter het parament in baksteen zitten. 
Bovenaan in de noordelijke torengevel een wapensteen met de blazoenen en devisen van 
de twee abten in 1649: Vaes en van Sutendael. Het classicistisch schip uit 1769 kreeg in 
1854 een oostelijke verlenging met koor (Jaminé Hasselt). Zijkapellen uit 1938, apart voor 
jongens en meisjes catechese onder pastoor Jans. Zware schade door de brand van 7 
februari 1965 en restauratie door Van Ree en Vanmechelen (Sint-Truiden) 1968.  Inwijding 
heropgebouwde kerk 19 mei 1968.

2.2 Brustem Sint-Laurentius *

Sint-Laurentiuskerk exterieurzichten

Lit.: Themanummer Bijdragen tot de geschiedenis van Brustem, in Het Oude Land van Loon, jg. 30, 
1975; Jan GERITS, De Sint-Laurentiuskerk te Brustem ten tijde van pastoor Pieter Deliën (1654-1673), 
in Historische bijdragen ter nagedachtenis van G. Heynen, Sint-Truiden: GOKST, 1984, p. 175-182; 
Jacques BROUWERS, Bouw van een nieuwe kerk in Brustem, in Limburg, jg. 67, 1988, p. 11-13; 
Brustem grensburcht. Ordingen kommanderijdorp, (Wandelingen in Sint-Truiden, 2), OMD, Sint-
Truiden: stadsbestuur, 1991; Willem DRIESEN, De burcht in Brustem. Van grafelijke voorpost tot 
beschermde site, in Sint-Truidens erfgoed, (her)bestemd voor nu en straks, OMD-brochure, Sint-
Truiden: stadsbestuur, 2015, p. 97-112. 



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Laurentius Brustem 21

Interieur: 
Het kunstbezit uit de late middeleeuwen ging vrijwel volledig verloren bij de brand. Modern-
sober interieur met muurschilderingen in portaal en schip door Robert Vandereycken en 
glaskunstenaar Jos Knaepen (Borgloon, 1970): God begin van alles, Verheerlijking, 
Verbondenheid met H. Schrift, Bestaansrecht van elk individu en Samen in verscheidenheid. 
Glasramen in weekkapel (Danny Beynsberger Rekem) met 3 Gezusters en H. Christina. 
Inzegening kapel 1997. 

Beelden: 16de-eeuwse Mechelse madonna in lindenhout. Moderne heiligenbeelden in 
lindenhout van Sint-Laurentius met rooster, Sint-Jozef met zaag en Onze-Lieve-Vrouw met 
kind door A. (1970). Stenen beeld H. Christina in portaal (uit de gevel van de 
afgebroken Redemptoristenkerk Sint-Truiden overgebracht door pastoor Lammens en 
Gilbert Gielen). 

Schilderij met de lokale heilige Sint-Christina de Wonderbare.(kopie door G.H. Schoofs Sint-
Truiden naar origineel door Abraham van Diepenbeek). Schilderij met verheerlijking H. 
Bertilia door de zieken (begin 18de eeuw, afkomstig uit Eucheriuskapel). 

Pijporgel: Pels-instrument uit ca. 1954, overgenomen van de paters H.Geest ter vervanging 
van Duits instrument uit 1827, in brand gebleven. Firma B. Pels- , Herselt, 1970.

Erfgoedinventaris online op ErfgoedPlus
voegen. Oud archief in Rijksarchief H en dekenij ST, dynamisch archief in kerk.
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Sint-Laurentiuskerk ex- en interieurzichten

toren

winterkapel

sacristie
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Interieur, overwegend modernistisch, met objecten gered uit de brand. 
Houten beelden Sint-Jozef en Onze-Lieve-Vrouw met Kind ( ), 
trapeziumvormig wijwatervat en doopvont (steenkapperij Aarschot)
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
Eénbeukige zaalkerk van vier traveeën in baksteen met hardstenen omlijstingen onder 
kunstleiendak. Toren laat-romaans met 17de-eeuwse bovenbouw in baksteen met 
spaarzaam hardsteengebruik, enkel voor geprofileerde deurlijst met ovale sluitsteen en 
plint. Lage torensteunberen met hardstenen hoekketting. Grote oculus in westgevel, 
eenvoudige galmgaten onder rondboog. Ingesnoerde achthoekige naaldspits met 
kunstleien. Vlakke driezijdige koorsluiting met hoekketting. Versmalling van schip naar 
toren met rechte afschuiningen. Kroonlijst in Maastrichtersteen, de rest in maaskalksteen. 

Uitrusting:
Luchtverwarming op stookolie, gasradiator in vergaderlokaal. Sanitair (lavabo). Capaciteit: 

-vergaderzaal.
Rolstoelvriendelijke kerk. Objecten zijn niet individueel beveiligd. 2 extra uitgangen via 
sacristie en winterkapel behalve grote poort. Blustoestellen met werkingscontrole. 
Bliksemafleider met onderhoudscontract. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30127. Verslag L-3814/30244/2001 (interieur), 
verslag  L-3814/30244/2004/B (gebouw). 
Momenteel geen lekken of uitspoelingen. Geen barsten of scheuren, of andere urgente 
problemen. Klein lek en scheuren in sacristieportaal zuiden. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel.

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

De kerk ligt in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen (Gewestplan). Samen met 
Velm en Zepperen is Brustem één van de drie grote dorpen in Sint-Truiden. Verdichting 
wordt nagestreefd en meerlagige appartementenbouw is nog toegestaan. In het globaal 
structuurplan ST heeft Brustem een recreatief-toeristisch profiel door zijn historische kern, 
de oude Romeinse weg en de horeca-strip langs de Luikersteenweg. 
De kerk is opgenomen in het (landschaps)beheersplan Burchtsite Brustem 2017. 
Beeldbepalend voor de site als pendant van de hoger gelegen burchtruïne. Brustem
groeide in de vallei van de Melsterbeek, de grootste en oudste van de drie parallel 
lopende beken in Sint-Truiden die afwateren naar de Gete. De woonkern zit nu gevat 
tussen de steenweg Luik-Brussel 1717 en de steenweg Tongeren-Sint-Truiden 1817. Het 
vliegveld dat vooral door de Duitsers werd uitgebouwd in 1941-1944 deed tot in 1996 
dienst als opleidingscentrum van de Belgische Luchtmacht en is nu deels in gebruik als 
industriepark. Op de heuvel Saffraanberg langs de Luikersteenweg kwam in een vroeger 
Ursulinneninternaat sinds 1919 een school voor kadetten, later technische onderofficieren 
luchtmacht, nu nog opgewaardeerd als intermachtenschool voor onderofficieren.

Kerkhof: 
deels ommuurd, met nog actieve begraving. Graskruisen tegen muur kerkship. Recente 
muur met ingemetselde 17de-18de-eeuwse grafkruisen en grafsteen met wapenkwartieren 
Huyn van Amstenrade 1595. 3 nieuwe klokken na brand, voor half uur en uurslag, met 
onderhoudscontract. 3 x Angelus. Maria (1950 kg), Laurentius (1200 kg) en Kristina (800 
kg), gegoten in 1967 in NL. Voor de diensten wordt geluid. Ook bij begrafenissen, 
man/vrouwregime, zoals in de hele federatie Kana. Toren niet extern verlicht. 
Torenuurwerk met wijzerplaten. GSM-mast Proximus Pipelstraat
S1/S12. Parkeergelegenheid voor wagens op het Singelplein. 

Voetafdruk gebouw: 749 m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 5977,5 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Omgeving:
de kerk is samen met andere gemeenschapsvoorzieningen zoals speeltuin en parochiezaal 
vrij verkeersveilig gelegen op de burchtsite: pastorie met private bewoning, parochiezaal

feesten, koffietafels begrafenissen, tentoonstellingen, grote vergaderingen. 
Pastorie (1721, blazoen prelaat Vander Steghen) met waterlijsten boven venster, 
eigendom stad met nieuw dak, isolatie en elektriciteit jaren 1990. Interieurwerken 2011 
door 6 kerkfabrieken van federatie Kana

2.2
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Andere gerelateerde gebouwen:
Chirolokalen nabij parochiezaal. Sint-Laurentius-rustoord OCMW is geprivatiseerd 
(Orelia). 

Kapel Sint-Eucherius op het Kapelhof. Eigendom kerkfabriek Brustem, beschermd als 
monument (1974). Restauratie (Verheyden Sint-Truiden) 2006. Gekend 
bedevaartsoord in de zgn. Drie Gezustersdevotie. Hoogdag Pinkstermaandag. 

Andere kapellen of kerken in de buurt: Spikboom, vakwerkgebouwtje gerestaureerd 
in 2016 door stadsbestuur. Verder nog een 5-tal private straatkapellen, o.m. Sint-
Christina (1950), Sint-Job en Antonius (1689) met wapensteen Moens-Van Dommelen 
en inscriptie. 
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kerk

dorpsplein

singelplein

vml. pastorie

voorburcht

burchtruïne 
op motte

Sint-Laurentiuskerk en beschermde omgeving
Legende p. 36

chirolokaal
parochiezaal
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Sint-Laurentiuskerk omgeving met burchtruïne

Sacristie en winterkapel aan weerszijden van koorpartij
Grafzerk Werner Huyn van A(m/n)stenrade

met familiekwartieren 1595
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Kapellen, vml. pastorie, vml. kapelanie en gemeenschapsruimten
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Laurentius Brustem Budget Uitvoering

voor 2013 Normaal onderhoud en kleine herstellingen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Brustem kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

31 020,19 37 442,84 38 911,7 6 475,14 9 233,74 9 719,94

Brustem kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

7 234,98 111 193,85
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst:
Misviering op zondag om de twee weken om 10u. Gemiddeld 60-tal aanwezigen. 
Weekendcluster met Engelmanshoven en Ordingen. Doop en vormselvieringen in 
federatie samen met Groot-Gelmen. Winterkapel en catechese in zaaltje. 

Communicatie: via website www.kanafederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Brustem Gelmen, ad valvas exterieur kerkgebouw en permanentie parochiesecretariaat 
Groot-Gelmen. 

Buiten de eredienst:
geen lid Open Kerken, kerk is dicht buiten vieringen. Koster is actief. Geen gebruik door 
lokale verenigingen, omdat parochiezaal Burchtheem vlakbij ligt. 
Misviering in kapel Sint-Eucherius wekelijks op vrijdagavond 18 uur.
Volks bedevaartoord Heilige Eutropia van de zgn.
Op pinkstermaandag gezamenlijke misviering met samengevoegde koren receptie in 
beurtrol in Brustem, Rijkel en Zepperen nav Drie Gezusters. 
11 novemberviering met misviering en militair detachement op Singelplein. 

Processie federatief, dus om de zes jaren in Brustem. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
KVLV, KAV, Landelijke Gilde , Gezinsbond, Seniorenclub (Bond Gepensioneerden 3 x 20), 
S-Plus Brustem, Ziekenzorg (Samana), Burchtwacht, Davidsfonds Brustem-Aalst-Ordingen, 
Chiro Sint-Kristina, Feestorganisatie Brustem Bruist!, Zaalcomité Parochiezaal Burchtheem, 
Koninklijke Fanfare Sint-Christina, Zangkoor Sint-Laurentius, Kerkfabriek, De Burchtkraai, 
Duiven De Eendracht, Petanqueclub Sportgroep Zuid-Brustem, Wielertoeristen Sint-
Laurentius, Koninklijke wielerclub Sport en steun Sportvrienden Brustem, Dartsclub 
Brustem, Wielertoeristen Sint-Laurentius, Buitenschoolse kinderopvang Kapelanij 
Kapelhof, Buitenschoolse kinderopvang Wijdeland Vliegveldlaan, Freinetschool Het 
Wijdeland Vrije basisschool De Boomhut Singelstraat en Kapelhof, Koninklijke Technische 
school onderofficieren Saffraanberg, KNSB Brustem, Dansschool Split Luikersteenweg.

Horeca: toeristentaverne De Pipel Palace
Brustem-Dorp. Brasseries Winston en Classique op de Luikersteenweg. B&B Cheryyfarm
vakantiewoning Aan het Singelhof. Fietsroutenetwerk knooppunt 168. 

2.2

http://www.kanafederatie.be/
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4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair en federatiekerk Kana sinds 
het Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden 
onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair en federatiekerk Kana sinds 
het Parochiekerkenplan 2014. 
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O. Identificatie

Adres: Helshovenstraat 1 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Groot-Gelmen
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 12de AFDELING, sectie B, perceel 276 b
Coördinaten: 50.782496, 5.265525
Naam parochie: Sint-Martinus
Nummer parochie: 2406 
Inwoners: 566 
Naam federatie: Kana, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Martinus Groot-Gelmen
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 401 996
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Sint-Martinus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23121
Beschermingsstatus: niet beschermd. Vastgesteld bouwkundig erfgoed 1980/2009. 
Orgel beschermd MB 15-12-2003 (BS 19-05-2004.

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:  
vermeld als Galmina (966). Afhankelijkheid van het Luikse Sint-Maternuskapittel
(patronaat en derde tienden) en het Lambertuskapittel (twee derden tienden). Vroege 
kerstening volgens de patroonheilige Martinus van Tours. In 966 door keizer Otto I 
afgenomen van de opstandige graaf Rodolf en aan graaf Immo gegeven. Eigen domein 
van graaf van Loon. Hing juridisch af van Gelinden en was geen heerlijkheid. Groot Loons 
leengoed Kermpthof.

Bouwgeschiedenis:
strategisch hoog gelegen site langs de oude weg Luik-Sint-Truiden, waar het vroegere 
kerkgebouw in 1878 werd gesloopt om plaats te maken voor een (niet-georiënteerde) 
neoromaanse kruisbasiliek. Architect Isidore Gérard (Hasselt) ontwierp dit gebouw uit 
1878-81, met neogotische details. Aannemer Goffin (Gingelom). Aan de noordzijde een 
aparte ingang met koorkapel voor de lokale kasteelheren Ulens. Monumentale 
toegangstrap naar voordeur uit 1900 met 42 treden. Restauratiecampagne 2000-2005.

2.3 Groot-Gelmen Sint-Martinus *

Sint-Martinuskerk exterieurzichten
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Interieur:
muurschilderingen door Heidbüchel 1908-1910, waarvan slechts het koorgedeelte 
met de Heilige Drievuldigheid en evangelistensymbolen rest, vrijgelegd tijdens de 
restauratie in 2004. Glasramen in koor: 3 taferelen uit leven H. Martinus. 

Meubilair:
neoromaanse biechtstoelen met donateursnamen 1894 en 1897, ingewerkt in 
muurnissen. Koorglasramen met leven Sint-Martinus. Beelden vanaf de 17de eeuw. 

Beelden: 
devotiebeeld Heilige Bertilia door Cornelis Janssen (Sint-Truiden) ca. 1880. 
Beelden uit 17de en 19de eeuw: H. Christoffel, H. Martinus, H. Theresia van Avilla, 
H. Antoinus, H. Jozef, Verrezen Christus, H. Sebastiaan, H. Isidoor, H. Elisabeth en 
H. Vincentius à Paulo. Grafstenen families de Herckenrode, e.a. in de 
doopkapel. 

Pijporgel :
Clerinx-orgel (Sint-Truiden), ca. 1860, in wschlk oudere kast, wordt momenteel 
bespeelbaar gemaakt (Jos Moors). Blaasbalg in 1961 in torenkamer geplaatst 
door Beckers (Sint-Truiden).

Erfgoedinventaris 2016 door Erfgoed Haspengouw, online op ErfgoedPlus. Oud 
archief in Rijksarchief H, dynamisch archief in pastorie en bij privé-persoon. 

toren
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Sint-Martinuskerk interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
Hoofdbeuk met zijbeuken en transept. Bijgebouwtjes: sacristie (uitgebreid in jaren 1950), 
edelliedenkapel. Tochtportaal onder de toren, mogelijk te beveiligen om bezoekers toe te 
laten door de poortvensters in de kerk te kijken. Doopkapel. Baksteen, Maastrichtersteen 
en maaskalksteen.

Uitrusting:
Nieuwe luchtverwarming op aardgas met afstandsbediening. Vernieuwde verlichting. 
Sanitair en keuken in het nabijgelegen zaaltje naast pastorie, dat als winterkapel dienst 
doet. Vlot toegankelijk voor mindervaliden langs Tril. 
Capaciteit: 200 stoelen en 50 zitplaatsen op originele houten kerkbanken. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30140 (1996). Verslag L-3814/30140/2012/B 
(gebouw),
Verslag L-3814/30140/2015/I (interieur, met conserverende ingrepen). De grote 
restauratie 2000-2005 is achter de rug: kerkdaken, kroonlijsten, droogmaking gevel en 
buitenmuren, pleister- en schilderwerken, torenuurwerk, brandveiligheid, elektriciteit. 
Opnieuw herstelling torenspits nodig intern en extern. Meerjarenplan budget : zie 
financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Opgenomen in het RUP dorpengeheel Engelmanshoven-Gelinden-Groot-Gelmen als 
waardevol gebouw in een dorpskern met landelijk karakter. Beeldbepalend voor de 
omgeving door de hoge ligging op terp aan een aantrekkelijk dorpsplein. Gelinden-Groot-
Gelmen-Engelmanshoven wordt een groot dorpengeheel in het globaal structuurplan ST. 
Agrarische activiteitencentra in het zuidelijk landbouwgebied van ST met een 
landschappelijk kwaliteit van hoogstamboomgaarden, holle wegen en mergeldagzomen. 
Kasteelpark De Motte. 

Kerkhof: ommuurd, sinds 1970 gesloten voor begraving, met 17de-18de-eeuwse 
grafkruisen en moordkruis Morbiers 1643. Externe torenverlichting. Torenuurwerk op 
afstandsbediening Clock-o-Matic. Signaalversterker internet jeugdbeweging in toren. 
Kleine klok 77 cm diam. OLV Blijde Vrede 1967 en grote klok 109 cm diam 1813 Martinus 
voor half uur en uurslag. 3 x Angelus. Voor de diensten wordt geluid. Ook bij 
begrafenissen, man/vrouwregime, zoals in de hele federatie Kana. Begraafplaats: 
Steendalstraat. Slecht openbaar vervoer (belbus), halte op Luikersteenweg, kilometer ver, 
lijn 734/S12. Parkeergelegenheid voor ca. 35 wagens op de gemeenschapssite 
Kloosterstraat. 

Voetafdruk gebouw: 474 m2 
Voetafdruk perceel (kerkhof): 2153 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Omgeving: 
de kerk is samen met andere gemeenschapsvoorzieningen in een kavel van ca. 9000 m2 
verkeersveilig gelegen op de heuvel Kloosterstraat: pastorie met apart gebouw 
vergaderzaaltje (erfpacht 99 jaar van stad 2012), parochiezaal, vml vrije school met 
momenteel jeugdbewegingslokalen en verblijf seizoensarbeiders. De parochiezaal wordt 
verhuurd voor feesten, koffietafels begrafenissen, tentoonstellingen, grote 
vergaderingen. Pastorie 1856 (Jaminé Hasselt) met waterlijsten boven venster, eigendom 
stad met nieuw dak, isolatie en elektriciteit jaren 1990. Interieurwerken 2011 door 6 
kerkfabrieken van federatie Kana. Speeltuin Trillerke en speelweide stad (samen met 
pastorieomgeving erkend als historische tuin). . 
Op de vroegere gemeenteschoolsite Klein-Gelmenstraat is een verenigingslokaal, beheerd 
door het stadsbestuur Sint-Truiden.

2.3

W.D., De neo-Romaanse Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen (1880), in Sint-Truiden ingekaderd 
1830-1914, Sint-Truiden, 1998, p. 144-145; Willem DRIESEN en Roger HAUBRECHTS, Groot-
Gelmen via Helshoven, in Sint-Truiden, NATUURlijk een monument, OMD Vlaanderen, Sint-
Truiden: stadsbestuur, 2004, p. 104-109 en 111. 
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Sint-Martinuskerk omgeving kapellen

Helshoven (kluis)kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Blijde Vrede

Andere gerelateerde gebouwen:
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Blijde Vrede in Helshoven, op grondgebied Hoepertingen, 
maar bediend door parochie Groot-Gelmen. Eigendom kerkfabriek Groot-Gelmen, 
beschermd als monument (1974). Gedeelde restauratie-investering met stad Borgloon 
1994-1995. Gekend bedevaartsoord in (fruit)toeristische site. Hoogdag 15 augustus. 
Andere kapellen of kerken in de buurt: Sint-Jozef, gerestaureerd in 2016 door 
kerkfabriek. Verder nog een 5-tal private straatkapellen. 
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Martinus Groot-Gelmen Budget Uitvoering

voor 2013 1999-2000 renovatie kerkendaken, vernieuwen en schilderen kroonlijsten
2001-2003  droogmaking en restauratie buitenmuren 
2004-2006 interieurwerken, torenuurwerk, voetpad
2007-2012 aardgasverwarming

171 500 (toelage Vlaanderen)
131 000 (toelage Vlaanderen)
337 500 (toelage Vlaanderen)
32 500 (toelage Vlaanderen)

Architect M. Vanwelckenhuysen,
aannemer U. Roosen en T. 
Heylen, P. Cox, M. Haubrechts, 
Clock-o-Matic, Vangompel, 
Berings, ERC; EBR, B. Laenen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Groot-Gelmen kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

77 774,11 74 281 37 596 23 151 23 646 24 236

Groot-Gelmen kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

53 333,11 0
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst:
misviering op zondag om de twee weken om 10u. Weekendcluster met Aalst en Gelinden. 
Gemiddeld 60 gelovigen (uitgezonderd celebrant, koordienst en zangers). Doop en 
vormselvieringen in federatie samen met Brustem. Winterkapel en catechese in zaaltje. 
Geen gebruik door lokale verenigingen, omdat er kleine lokaaltjes vlakbij liggen en 
parochiezaal. Rolstoelvriendelijke kerk. Objecten zijn niet individueel beveiligd. 2 extra 
uitgangen behalve grote poort. 7 blustoestellen met werkingscontrole. Zangkoor voor de 
federatie olv M.P. Kersten, organisten Bok en Ponet. 

Communicatie: via website www.kanafederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Brustem Gelmen, ad valvas exterieur kerkgebouwen en permanentie parochiesecretariaat 
pastorie Kloosterstraat Groot-Gelmen tijdens kantooruren. 

Buiten de eredienst: 
Geen lid Open Kerken, kerk is dicht buiten vieringen. Gedeeltelijke toegang tot portaal 
met poortvensters onder de toren is in onderzoek. Koster is actief, vrijwilligersvergoeding. 
Misviering in kapel Onze Lieve Vrouw Blijde Vrede in Helshoven Twee keer per week 
dinsdag en donderdag om 18u., met stil gebed een half uur ervoor. In mei en oktober 
viering op eerste en laatste zondag.  

Volks bedevaartoord Heilige Bertilia, moeder van de zgn.
Relikwie in houten toonder ca. 1850. 
Dekenale Christoffelbedevaartplek voor broederschap sinds 1950: autowijding jaarlijks 
laatste zondag van juli, begin augustus. 
Processie federatief, dus om de zes jaren in Groot-Gelmen. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
KVLV, Heemkring Zuid-Oost Sint-Truiden, Zaalcomité Parochiezaal, Chiro ENGROLI, 

Kliekske, Gezinsbond, Kerkfabriek, parochiale vrijwilligers.

Horeca: Duiven Voetje wielerclub dartsclub biljartclub Majestic Groot 
Gelmenlaan, Chateau de la Motte Mettekovenstraat, De kleine Motte Helshovenstraat, 
Berkeshof Bergstraat, Bij Voetje Helshovenstraat en 17de-eeuwse herberg-restaurant In de 
Zwaan Klein-Gelmenstraat.  Gelegen op belangrijke (bloesem)toeristische routes (o.m.
Kataractroute en wandelgebied Gelmen). Fietsroutenetwerk 161/163. In nabijheid van 
middeleeuwse en 19de-eeuwse Chateau de la Motte (kasteel Ulens). 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het Parochiekerkenplan 2014.  

2.3

levende stenen 

Tekst geschilderd op het neoromaanse tympaan
boven de kerkdeur in Groot-Gelmen, ca. 2005.

Gebaseerd op 1ste brief van Petrus, hoofdstuk 2, 4-5

http://www.kanafederatie.be/
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O. Identificatie

Adres: Basiliekstraat 1 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Kortenbos
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 2de AFDELING, sectie M, perceel 342 a
Coördinaten: 50.857480, 5.239234
Naam parochie: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming (basiliek)
Nummer parochie: 2408 
Inwoners: 1200 
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Kortenbos
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 396 454
Eigenaar: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
Beheerder: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 22998
Beschermingsstatus: kerk beschermd als monument en basiliek met omgeving als 
landschap MB 13-11-1973 (BS 28-05-1974). Hoeve en delen kasteel beschermd als 
monument en kasteelpark, pastorie en omgeving kerk als dorpsgezicht MB 28-03-1985.

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
vermeld als Scortbosch (1267). Oorspronkelijk een bedevaartkerk, ontstaan rond een 
boomkapelletje, gebouwd door de abdij van Averbode, temidden onveilig bosgebied. 
Elisabeth van Oeteren had in 1636 pijpaarden beeldje gekregen van minderbroeder. 
Genezingen als wonderlijk erkend. Parochie in 1844. Eretitel basiliek in 1936. Onze-Lieve-
Vrouw van Kortenbos Behoudenis der Kranken, ook patrones Provincie Limburg 1873. 
Federatie De Melver en momenteel Sint-Trudo. Een belangrijk deel van de parochie ligt op 
grondgebied van gemeente Alken en deels ook op grondgebied Kozen (gemeente 
Nieuwerkerken), Zepperen (vroegere enclave Brustem, nu gemeente Sint-Truiden). 

Bouwgeschiedenis:
Eerste steen in 1641 door kapitteldeken Damen van Sint-Truiden. Renaissance zaalkerk 
1641-1648, architect minderbroeder Nicolaas Ray. Kruisbeukarmen uit 1655-1685. 
Klokkentoren 1665. Portaal 1779 met zijgebouwtjes 1925. Grote restauratie 1991-1995 
architect Paul Stevens. 

Lit.: Jan GERITS, De mariale basiliek van Kortenbos, in De Tijdspiegel, jg. 18, 1873, nr. 1, p. 1-27; Reeks 
Kortenbos vroeger en nu. Bijdragen tot de geschiedenis van Kortenbos, Kortenbos: Geschied- en 
Heemkundige Kring, 4 dln., 1993-2007; Marjan BUYLE, Christine VANTHILLO en Hugo 
VANDENBORRE, Hout in dienst van de ideologie. De restauratie van het meubilair van de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek te Kortenbos, in M&L, jg. 15, nr. 3, mei-juni 1996, p. 29-37; Benny BUNTINX, Hout in 
dienst van het geloof: het meubilair van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Kortenbos, in Bouwen met 
bomen. Hout in Sint-Truidense monumenten, OMD, 2005, p. 80-91 en 151; Jan GERITS, Votiefgaven
voor de mariale bedevaartskerk van Kortenbos in de 17de en de 18de eeuw, in Historische bijdragen  
over Sint-Truiden en omgeving, opgedragen aan Kamiel Stevaux, Sint-Truiden, 2006, p. 159-175; Peter 
BRUYNEEL, Kortenbos, in Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en 
stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012, p. 58-65 en 143. www.parochiekortenbos.be.

2.4 Kortenbos Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming (Basiliek) *

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming exterieurzichten

http://www.parochiekortenbos.be/
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Interieur: 
glasramenreeks in de middenbeuk met historische taferelen Bary-Crickx Jette 
1928. Glasramen kruisbeuk Peene-Delodder Brugge 1928. Portretschilderijen 
van Witherenheiligen door Abraham van Diepenbeeck Antwerpen 1675. 18 
votiefschilderijen. Eiken toegangsdeur met wapen abt Servaes Vaes op 
middenstijl. 
Exterieur: mozaïektegels met 7 weeën van Maria. 

Beelden: genadebeeld in pijpaarde 15de eeuw. H. Gerlachus (einde 17de

eeuw), H. Ghislenus, H. Brigida (1692), H. Apollonia (1692).

Meubilair: 
Renaissance en barok 17de eeuw, o.m. rijk gesculpteerde lambrisering met 
biechtstoelen ca. 1651 Antoon Baeyens Mechelen. Hoogbarok allegorisch 
hoogaltaar Peter Scheemaekers Antwerpen 1710 in marmer en gemarmerd 
hout met gecamoufleerde sacristiedeurtjes met blazoenen abt Vanersteghen
en pastoor Eyben. Altaarschilderij toegeschreven aan Gaspar de Crayer met 
H. Norbertus die zieken ontvangt. Twee 17de-eeuwse portiekaltaren. 
Communiebank in rococo 1724. Preekstoel in rococo 18de eeuw. Westelijke 
biechtstoelen in reeks ca. 1780. Losse biechtstoelen 17de eeuw met 
blazoenen schenkers Vanden Bosch en Hertals. Troonaltaar 1898 (Peeters en 
Dehin). Kunstsmeedwerk in ijzer door Pierre Raddoux Sint-Truiden, ca. 1925. 
Onderscheidingstekens eretitel basiliek: conopeum en tintinnabulum. 

Pijporgel: Clerinx Sint-Truiden 1867. Boven zuidelijk doksaal. Restauratie 

Erfgoedinventaris in erfgoedregister, niet op ErfgoedPlus. Oud archief in 
Norbertijnenabdij Averbode, dynamisch archief in pastorie en bij privé-
persoon. 

Linkerdoksaal in uitbouw als depot kazuifels, met provinciale premie. 
Bij CRKC uit depot gevraagd: beeld Christus op de Koude Steen en 
kandelaars.  
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Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Kortenbos interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
Niet-georiënteerde bakstenen zaalkerk onder leien zadeldak met spaarzaam gebruik 
maastrichtersteen voor speklagen en lijstwerk. Ook maaskalksteen voor lijstwerk, plint en 
vloeren. Toren aan oostkant, transeptarmen en ingangsportaal, symmetrisch geflankeerd 
door twee bijgebouwtjes in baksteen. Hoge en getrapte spaarnissen rond de beuk- en 
kruisbeukramen. Kruisribbengewelf, gedrukte ton. Achthoekige torenspits in peervorm 
met open lantaarn en peerspitsen op de vier hoeken. Transeptarmen hebben binnenin 
een verdieping achter houten balustrade. 

Uitrusting:
300 stoelen, uitgezonderd zitbanken en doksalen. Vloerverwarming op aardgas. 
Noodverlichting. Sanitair voor dringend gebruik in sacristie voor doksaal, niet voor 
gehandicapten (overloop). Wel lavabo, geen keuken. Winkeltje in vml. doopkapel. 
Kaarsenkamer, beide bijgebouwd. Rolstoelen via hellend vlak in steen bij voordeur en 
zijingang in metaal. Nooduitgang onder zuidelijk doksaal. Beveiliging 57.000 euro met 
premie.

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht 30239. Verslag L-3800/30239/2001 (gebouw), verslag L-
3800/30239/2014/I  (interieur). Momenteel geen lekken of uitspoelingen, uitgez. stuk 
deksteen in kalksteen afgevallen noordkant. Barsten in pleisterlaag plafond. Grote 
restauratiewerken 1991-1996 o.m. schilderwerken Darcis. Nog te doen: veilige klim- en 
brandhaken. Restauratie 38 schilderijen o.m. abten en devotieschilderijen, voorzetramen 
glasramen, gietijzeren funerair hekwerk. Buitenbeelden: Calvarie in zink en H. Hartbeeld. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. De gemeente Alken draagt 41,49% bij in de 
exploitatietoelage van de kerkfabriek Kortenbos omdat de parochie zich ook daar 
uitstrekt. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

De basiliek is gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen (gewestplan). In het 
globaal structuurplan ST wordt Kortenbos-Senselberg een recreatief-toeristisch gericht 
middelgroot dorpengeheel. Kortenbos is de groene poort van Sint-Truiden en het domein 
Nieuwenhoven een groen accent met vlotte en veilige wandel- en fietsverbindingen. 
De ligging van de basiliek bij de steenweg Sint-Truiden-Hasselt die een gevaarlijke bocht 
maakt rond de kerk maakte een beveiligde oversteekplaats voor voetgangers 
noodzakelijk. Op dezelfde plek ook de kruising richting Zepperen met de 
spoorwegovergang Landen-Genk en de expressweg N80 Sint-Truiden-Hasselt en de weg 
naar Nieuwerkerken-Kozen.  Verkaveling Nachtegaal 1990 (Begaardenbos)

Kerkhof: ommuurd, gesloten voor begraving, met hekwerk in gietijzer met funeraire 
symbolen 1899 Herentals. Nieuw kerkhof tussen pastorie en parochiezaal. 
Toren aangestraald dmv spots en lamp op ladder in torenlantaarn. Beiaard Michiels 

wijsje. 4 luidklokken, waaronder twee uit 1950 van 
Michiels Doornik: Augustinus 2365 kg en Norbertus 828 kg. Bushalte vlakbij in 
Basiliekstraat, lijn 21a/S2 en op Hasseltsesteenweg, Parkeergelegenheid voor ca. 50 
wagens 
tegenover de basiliek. Ook: parkeerterrein naast parochiezaal Norbertusheem. 

Voetafdruk gebouw: 782 m2
Voetafdruk perceel: 1627 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: geen, gezien de enge omsluiting door het kerkhof, de 
steenweg en het beschermde landschap ten noorden. 

Andere gerelateerde gebouwen: 
Pastorie 1719 in slechte staat, om restauratie Stevens Hasselt. Jeugdlokalen. 

Parochiezaal Sint-Norbertusheem naar de stichter van de zgn. witheren-kanunniken die 
de kerk van Kortenbos nog steeds bedienen. 

Diverse wijk en straatkapellen OLV Rozenkrans Kluisbos (eig. KF). OLV Vrede 
Hasselstesteenweg, beide restauratie met premie KHE Provincie Limburg. Staakkapel OLV 
Nachtegaal. OLV Jeugd familie Smets Heide. OLV Linde, dikke eik Dries. 

Klooster Zusters H.Hart van Berlaar, eigendom Dekenale Werken. Ook deze eigenaar 
voor parkeerterrein parochiezaal en vml. KAJ-lokaal. 

2.4
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Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Kortenbos omgeving

Kapel Onze-Lieve-Vrouw
Blijde Vrede

Parochiezaal Sint-Norbertusheem
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw OLV Tenhemelopneming Kortenbos Basiliek Budget Uitvoering

voor 2013 Herstellingswerken elektrische klokken 37 750,79 Clock-o-Matic 2011

2013 Aanpassingen bliksem-, brand- en inbraakbeveiliging 57 875,05 (toelage) Ardovlam 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Kortenbos kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

40 293,98 63 578,86 47 949,17 72 094,16 54 132,42 55 868,13

Kortenbos kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

47 884,16 0
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 

9u30. In de meimaand avondmis 20 uur ipv 8 uur. Verder misvieringen op aanvraag vb. 
bedevaarders, buurparochies, Samana. 

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, lokale website 
www.parochiekortenbos.be , wekelijks parochieblad Kerk&Leven Federatie Sint-Trudo. 
Pastoor Luc Michiels (o.praem.) resideert in de pastorie. 

Buiten de eredienst:
Altijd open van 8 uur tot ca. 17 uur (winter) en 19 uur (zomer). Lid Open Kerken. Lid 
Erfgoeddag. Standaardcontract voor concerten (KF).  Elke maand Fatima-zaterdag. 

Gekend bovenregionaal bedevaartoord Heilige Maria van de Blijde Vrede, vooral in de 
meimaand. Processie 2de zondag van mei, Maria Moederdag. Autowijding. Jubelprocessie 
80 jaar kleine basiliek op 1 mei 2016. Broederschap OLV Kortenbos (vooral 70-80-jarigen, 
gesponsorde koffietafel op 15 augustus). Broederschap H. Ghislenus tegen stuipen en 
moeilijke zwangerschappen wil men opnieuw starten. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
KVLV, Basiliekkoor, Ziekenzorg (Samana), Geschied- en heemkundige kring , Zaalcomité 
Parochiezaal Norbertusheem, Toneelgezelschap Kottebos, Kerkfabriek, Kaartersclub Blijf 
Alert, Gebedsgroep Gulden Leeftijd, Trudo Hondenclub, Buitenschoolse kinderopvang 
Hasseltsesteenweg, Vrije Basisschool Klim-Op Begaardenbosstraat. Geen KAJ meer. 

Horeca: Panderosa Hasseltsesteenweg (Melveren), Kelshof domein Nieuwenhoven, 
Taverne Egmont Hasseltsesteenweg. 
Vakantiewoningen Huize Senselberg en Hoeve Keizerman.  
Fietsroutenetwerk 172/175. 

2.4
4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair en federatiekerk Sint-Trudo sinds 
het Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair en federatiekerk Sint-Trudo sinds 
het Parochiekerkenplan 2014.

http://www.trudofederatie.be/
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O. Identificatie

Adres: Runkelen-Dorp +31 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Runkelen
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 8de AFDELING, sectie B, perceel 296 b
Coördinaten: 50.846622, 5.153946
Naam parochie: Sint-Andreas
Nummer parochie: 2411 
Inwoners: 425
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Andreas Runkelen
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 250 360
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Sint-Martinus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23097
Beschermingsstatus: niet beschermd. Vastgesteld bouwkundig erfgoed 1980/2009.

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:
Heerlijkheid in het graafschap Duras. Vermeld als Runcherium in 1134 toen de Luikse 
bisschop de gift door de graaf van Duras van de kerk aan de Parkabdij goedkeurde. De 
kapel van Runkelen viel onder parochie Wilderen tot 1806. Zelfstandige parochie sinds 
1843. 

Bouwgeschiedenis: 
de neoclassicistische éénbeukige kerk uit 1855-1957 is niet oost-west gericht. Eenvoudig 
kruis bekroont de rondboogomlijsting van de deur. Schoudervormige natuurstenen 
dekstenen bij de overgang van gevel naar toren. Kadert in een reeks midden-19de-eeuwse 
dorpskerken zoals Wilderen (schip). Mogelijk architect Denis Sint-Truiden of provinciaal 
architect Jaminé. 

2.5 Runkelen Sint-Andreas *

Sint-Andreaskerk exterieurzichten
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Sint-Andreaskerk interieurzichten
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Interieur:
koorglasramen met eucharistische motieven pelikaan en lam gods, bij eeuwfeest 
1955. Moderne glasramen onder pastoor Cornelius 1974 van opbrengst Vlaamse 
kermis (rest. firma uit Paderborn).

Beelden: H. Adreas en H. Cornelius paus. Madonna (ca. 1850)? 

Meubilair: hardstenen gotische doopvont (ca. 1400), bekken in messing, 2de helft 
19de eeuw). Neobarokke biechtstoel in eik (ca. 1850). Neogotische altaartafel is 
herbruikte kloosterlambrizering. Zijaltaar links. 

Pijporgel: defect orgel achter in koor. Elektrisch orgel. 

Erfgoedinventaris online op ErfgoedPlus
toevoegen. Oud archief in Rijksarchief H, dynamisch archief in kerk en bij privé-
persoon. 

toren
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
Bakstenen zaalkerkje met ingebouwde westtoren. Rechte koorsluiting en gedrukt houten 
tongewelf met kruisribben. Lijstwerk in maaskalksteen of Gobertange (?) en 
Maastrichtersteen. Ingesnoerde achtkantige naaldspits. Geen kruisbeuk. 
Sacristiegebouwtje oostelijk. 

Uitrusting: 
Luchtverwarming wordt overgeschakeld van stookolie naar aardgas. 2 toiletten worden 
voorzien in lokaaltje naast toren. Scheiding tussen sacrale ruimte en profane ruimte 
halfweg koorpartij is  ontworpen. Het tabernakel wordt verplaatst van het zijaltaar naar 
het koor. Rolstoeltoegang via te plaatsen houten helling. 136 zitstoelen. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht 30231. Verslag  L-3803/30231/2001 (gebouw), verslag 
L-3803/30231/2001 (interieur). Momenteel geen lekken of uitspoelingen. Geen barsten of 

scheuren, of andere urgente problemen. De grote restauratie startte in 2010 . De fase III 
door architecten Donvil (vader-dochter) wordt verwacht. Gebouw met rolstoeltoegang. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Kerk gelegen in woongebied met landelijk karakter (Gewestplan). In het globaal 
structuurplan ST wordt Runkelen-Gorsem een middelgroot dorpengeheel, met een lokale 
visvijverrecreatie aan de noordrand. De Molenbeekvallei zal tussen beide dorpen een 
beschermde corridor blijven. 
Laagste punt van Sint-Truiden met waterzuiveringsstation op Melsterbeek. Bron 
Heidemeren forelvisvijvers. Den Haspel. 

Kerkhof: 
Ommuurd kerkhof, nog steeds actief. Bushalte op weg Binderveld-Zoutleeuw, 300 m. 

-tal parkeerplaatsen bij kerk. Geen externe 
torenverlichting. GSM-mast Telenet in aanvraag. Grote en kleine luidklok, o.m. Andreas 
650 kg 1965, voor uurslag en angelus 3 x dag. Niet automatisch geluid. Drukknop voor 
begrafenisluiden. Onderhoud Clock-o-Matic. 

Voetafdruk gebouw: 288,5 m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 1408,5 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Andere gerelateerde gebouwen:
De parochiezaal wordt vernieuwd tot een Ontmoetingscentrum, een dubbelproject met 
het centrum in Zepperen. Architectenbureau ESA Stayen. Het stadsbestuur nam het 
perceel in erfpacht van de vzw. Parochiale werken van het dekenaat in 2017. De zaal, een 
voormalige school, wordt verhuurd voor feesten, koffietafels begrafenissen, 
tentoonstellingen, grote vergaderingen. 
De pastorie uit tweede helft 19de eeuw is in 2015 geprivatiseerd door verkoop aan buur, 
120.000 euro. 
Andere kapellen in uithoeken: OLV Troost in Bos (rest. KF) en privékapel Cabergs
bouwmaterialen. 

2.5

Lit.: Info-
ien (in voorbereiding); Annemie CONINCKX, Runkelen, in Vergeet je wortels niet. 
Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012, 
p. 87-91. 
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Sint-Andreaskerk en beschermde omgeving
Legende p. 36

kerk

vml pastorie

parochiezaal



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Andreas Runkelen
53

Sint-Andreaskerk omgeving
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Andreas Runkelen Budget Uitvoering

voor 2013 Vernieuwing dak en toren 229 449 (toelage 60.580) 2010

2013

2014 Buitenwerken (anti-vocht), herinvoegen, vervanging steen, schrijnwerk, 158 850 (toelage 46.350) 2014

2015 Binnenwerken (elektriciteit, verwarming, schilderen, opdeling, koor) 211 692 (toelage voorzien 63 508 Wachtrij

2016

2017

2018

2019

na 2019

Runkelen kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

13 865,03 36 252,41 23 065,99 12 694 12 556,49 12 965,33

Runkelen kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

25 872,56 137 686,86
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst:
Misviering op zondag om de twee weken om 9u30. Laatste pastoor was Marcel Mathijs 
(+). 50-tal deelnemers, organisatie en koor uitgezonderd. 

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo. Parochiecontact: koster Jacques Roux.

Buiten de eredienst: 
Lid Open Kerken, kerk is dicht buiten vieringen. Koster is actief, lid KF. 
Optredens tijdens Open Kerken, vb. Brassband Haspengouw, percussionist Carlo Willems. 
Optreden Jada-koor. Repetities zangkoor. Vraag naar exporuimte kantkunst. 

Processie: jaarlijks naar kapel OLV van de Osseweg Zoutleeuw. Kaarskensprocessie naar 
één van de twee kapellen op de vooravond van 1 mei. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
KVLV, Landelijke Gilde, Naaikring, Werkgroep nieuwe Parochiezaal, Zangkoor Sint-
Andries, De Heidevissers, De Limburgse Forelclub, Duivenbond, Kanarievereniging, 
Kringgroep Hond en Geleider, Parochieraad, Kerkfabriek. Sint-Truidens Modelbouw Aero-
club (SMAC). Buurtcomité De Serviettenplukkers Herestraat, Buurtcomité De Osseweg, 
Heemkundige Kring, Vereniging 75+. 

Horeca: De Heidemeren cafetaria visvijvers Binderveldseweg en Moonlight In den Haspel, 
Runkelen-Dorp. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het Parochiekerkenplan 2014.  

2.5

http://www.trudofederatie.be/


Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017  - Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Collegiale 

O. Identificatie

Adres: Grote Markt 67 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden centrum
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 1ste AFDELING, sectie H, perceel 985 a
Coördinaten: 50.815466, 5.186721
Naam parochie: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
Nummer parochie: 2413 
Inwoners: 7000 
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Sint-Truiden
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0220 852 568
Eigenaar: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
Beheerder: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 22732
Beschermingsstatus: kerk beschermd als monument MB 30-12-1933 (BS 21-01-1934). Toren 
beschermd als monument MB 10-07-1997 (BS 22-01-1998). Archeologische zone 2016. 
Bufferzone UNESCO-werelderfgoed. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
oudste vermelding Sarchinium (741), ontstaan rond klooster gesticht door de lokale heilige 
Trudo. Stadsrecht rond 1065 en tweeherigheid tussen abt van de Benedictijnenabdij en 
prinsbisschop sinds 1227. Oorspronkelijk een parochie rond abdijkerk. Abt Adelardus II 
bouwde ca. 1070 de kerk, die moederkerk was voor alle parochiestichtingen en in 1163 
werd ingelijfd bij de abdij. Collegiale kerk met twaalf kanunniken vanaf 1399.

Bouwgeschiedenis
Deze kruiskerk heeft nog een vroeggotisch koor ca. 1352 en een schip uit het begin van de 
15de eeuw in Demergotiek. De laatgotische Onze-Lieve-Vrouwekapel dateert uit 1542. De 
laatgotische westtoren is ingestort in 1668 en pas vervangen in de jaren 1847-1852 in 
vroege neogotiek door de Gentse architect Louis Roelandt met zijn leerling Isidore Gérard. 
Die laatste ontwierp ook de zijportalen van de toren in 1878. Bij de torenbouw werd de 
kerk met één travee ingekort. 

2.6 Sint-Truiden Onze Lieve-Vrouw Tenhemelopneming (Collegiale) *

Collegiale kerk OLV 
Tenhemelopneming 

exterieurzichten

Toren 1847 met bakstenen basis en 
parament in Gobertangesteen en 
Maastrichtersteen

Sacristie 1912 met 
schatkamer in 
kelderverdieping
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De neomaasrenaissance sacristie met Trudobeeldje in nis werd ontworpen door 
architect Dehennin in 1912. Restauratie architect Piet Vanmechelen 1970-1972 en 
vanaf 2005 opnieuw door Bessemans-Verheyden.
Beelden in tympaan hoofdingang met OLV met kind, Trudo en Remaclus. Hoekbeelden 
in nissen aan steunberen door Cornelis Jansen: o.m. Petrus met sleutel en Paulus met 
zwaard. 

Beelden: 
Trudo (19de eeuw); Christus op koude steen (begin 16de eeuw); Marcoen van Nantieul
(Jean Hans, 18de eeuw); Sint-Anna-ten-Drieën (Meester van de pijpplooien ca. 1465); 
Barbara (Meester Eyckiaanse vrouwenfiguren, ca. 1440); Odillia (18de eeuw), Hubertus 
bisschop, 18de eeuw). Guitige kapitelen. Sint-Paulus en Heilige Simon (17de eeuw, 
witgeschilderd). Madonna en Sint-Jozef door Truienaar Artus Quellinus de Jongere 
(17de eeuw). Margaretha (ca. 1500), OLV van Haspengouw (uit Guvelingen ca. 1550); 
Retabel van het Heilig Kruis (A. Bressers-Blanchart, 1860); Madonna met de inktpot 
(Maaslands, einde 14de eeuw); Christus in het graf (begin 16de eeuw) in laatbarokke
vitrinekast (ca. 1700). Triomfkruis (einde 15de eeuw). Gedenksteen Limburgse Zoeaven. 

Schilderijen: 
Trudo toont kerkmaquette aan Remaclus en Christina de Wonderbare boven Sint-
Truiden zwevend (Georges Baltus 1912 en 1915); Kroning van Maria (muurschildering 
tympaan zijportaal); Neogotische glasramen. 15 taferelen uit het leven van Maria en 
Jezus (OLV-kapel, 16de eeuw); Neogotische muur- en plafondschilderingen o.m
Verheerlijking van Maria, Laatste Avondmaal, Kerkvaders en profeten, Eucherius (Jules 
Helbig en E. Van Marcke 1857-1875); Laatste oordeel op triomfboog (Joes vander
Eenheu 1626). Moderne glasramen door Truienaar Roger Daniëls (ca. 1950). 

Meubilair:
ledenkast Broederschap van de Rozenkrans (1624); Neogotische lambrizering
noordpoortje Broederschap Rozenkrans (schilder Peter Heudbuchel Sint-Truiden); 
lLatbarokke houten altaren met H. Barbara en H. Lucia (1773); Neogotisch altaar in 
witte steen (Vincent Statz en Peter Fuchs, ca. 1870); Tabernakelaltaar in rococo (18de

eeuw, uit abdij Nonnemielen); Neogotisch eiken koorgestoelte met beelden (C. 
Janssen, 19de eeuw); Witstenen retabelaltaar in koor neogotisch (Blanchard Gent en 
Helbig ca. 1860); Neogotische messing arendlezenaar, kopie van Tongers model; 
Neogotisch koperen reliekschrijn Heilige Trudo (J. Bethune en Bourdin Gent, 1873); 
Classicistische preekstoel (1773); Laatgotisch triomfkruis met evangelistensymbolen en 
aartsvaders; Classicistische biechtstoelen (einde 18de eeuw). 

Pijporgel: 
C. Dillens (1717 Mechelen), herstellingen 1784 W. Dussi Brussel, 1913 Th. Ruef Sint-
Truiden, 1923 H. Van de Loo Leuven. Transformatie door Clerinx 1855. Opvallend 
sierlijk front. Op gepolychromeerd neogotisch platform met heiligenbeelden o.m
Cecilia, Gregorius, koning David en Tuba-Kaïn. 
Clerinx-orgel ca. 1875 van de Zusters van Liefde. 

Erfgoedinventaris 2012 hoge kwaliteit in erfgoedregister, niet online op 
ErfgoedPlus (KIKIRPA = 80%), wel in PCCE en stadsbestuur. Ook klokkeninventaris. 
Digitale actualisering. Schatkamer vzw. Truidense Schatten in kelder onder sacristie, 
toegankelijk voor bezoekers. Oud archief en dynamisch archief in dekenij ST. 

toren
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Collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw 
Tenhemelopneming

interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
Hoofdbeuk met zijbeuken en luchtbogen en een hoger transept in baksteen met 
parament in kwartsiet van Wommersom, Gobertangesteen en Maastrichtersteen (toren 
volledig, elders enkel de plint en ander lijstwerk in natuursteen, vaak ook Euvillesteen). 
Sterribgewelven om in OLV-kapel en kapellen langs koorpartij. Bijgebouwtjes: OLV-kapel, 
zijportalen naast toren, bergplaats en sacristie. Het transept is langs binnen nauwelijks 
merkbaar. Vroeggotisch koor met veelkleurige Eifelzandsteen. Doopvont momenteel in 
koor. Torenspits achtkantig in leien, op achthoekige stenen trommel bovenop vierkante 
torenmassa. Zeskantige dakruiter met helmdak en peerspits. 

Uitrusting:
Luchtverwarming op aardgas, constant op 14°, 16°
ingeschakeld. Droge stijgleiding sprinkler. Beveiliging . Zeer goede geluidsinstallatie. 
Vernieuwde verlichting. Twee automatische tochtportalen sinds december 2016, om 
stookkosten te verminderen. Door de zware poorten niet toegankelijk voor niet-begeleide 
mindervaliden.  Capaciteit: 408 stoelen en 9 originele houten kerkbanken achteraan, links 
en rechts (45 zitplaatsen). 9 koorstoelen en 2 koorstallen (6 zitplaatsen). Voor 2017: ca. 
700 stoelen). 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Geen inspecties Monumentenwacht: eigen investering in bijgeplaatste dakruiters, trappen 
en ladders op zolder. Momenteel geen lekken of uitspoelingen. Geen barsten of scheuren, 
of andere urgente problemen. De grote restauratie vanaf 2005 is bijna achter de rug: het 
interieur van het koor en OLV-kapel is nu in behandeling. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Zone voor gemeenschapsvoorziening in het RUP Binnenstad (in opmaak). Archeologische 
zone binnenstad sinds 2016. De tuin van de dekenij is sinds 2017 deel van de beschermde 
archeologische site Trudo-abdij. De kerk is bijzonder beeldbepalend voor de omgeving 

-Truiden 
vormen. 

Kerkhof:
sinds de jaren 1800 gesloten voor begraving. Archeologische resten op Groenmarkt 
(onderzoek 2017) en Heilig-Hartplein als langst uitgebate begraafplaats (onderzoek 
2016). Afgesleten grafzerk met familiewapens voor de hoofdingang.  
Het front van de kerk met toren wordt door speciale buitenverlichting aangestraald, 
samen met andere monumenten rond de Grote Markt en Groenmarkt zoals stadhuis en 
abdijtoren. Ook interne torenverlichting. Geen torenuurwerk, geen GSM-mast.  5 
luidklokken in toren, waaronder 4 uit 1951 van Michiels Doornik: Trudo 3200 kg , 
Eucherius 400 kg, Jozef 1150 kg, OLV 1750 kg en Libertus. Angelusklokje in dakruiter. 
Automatisch luiden: 7.45 u elke dag, uitgez. zondag (Eucherius). Angelusklokje dagelijks 
11.55 u en 17.55 u. 16.45 u  zaterdag (Jozef), 10.45 u (Jozef). Bij feestelijkheden OLV, 
Jozef en Trudo. Bij hoogdagen de 5 klokken. Bij begrafenis 2 klokken: man (Libertus
eerst) en vrouw (Eucherius eerst) verschillend. Onderhoud Vanmarsenille. Bushaltes Heilig 
Hartplein vlakbij voor lijn S2/S10/S11/S12 en op Grote Markt 250 m voor bijkomend lijn 
715. Ruime parkeergelegenheid betalend op Grote Markt, eventueel speelplaats KCST. 

Voetafdruk gebouw: 1561,5 m2
Voetafdruk perceel: publiek domein
Mogelijkheid tot uitbouw: geen, gezien de ligging tussen Groenmarkt-Heilig-Hartplein en 
handelsstraten. 

Omgeving:
Het gebouw van de vroegere collegiale kerk is volledig omgeven door openbaar domein: 
Grote Markt, Luikerstraat, heilig-

bedreigde is nu vervangen door nachtelijk gefeest. In de onmiddellijke nabijheid staat het 
Heilig-Hartbeeld (Bressers Gent), opgericht door het stadsbestuur in 1929. 

2.6

Lit.: Achille THIJS, De kunstschatten van de collegiale O.-L.-Vrouwkerk, (Doorheen het aloude St.-
Truiden, 16), Sint-Truiden, 1964; Jan RUTTEN, De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Sint-
Truiden. Enkele gegevens over de bouwgeschiedenis, in Historische bijdragen ter nagedachtenis 
van G. Heynen, Sint-Truiden, 1984, p. 271-288; Els DECONINCK,  Het interieur van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk, een voorbeeld van neogotische totaalaanpak, in Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, 
Sint-Truiden, 1998, p. 78-91; Franz AUMANN, Vincent Statz en Peter Fuchs aan het werk voor de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, in Sint-Truiden grenzeloos monumentaal! Import-export, OMD, Sint-
Truiden, 2006, p. 6-13; Ward BESSEMANS, -Lieve-Vrouwekerk, in: Het 
beste van 25 jaar Open Monumentendag Sint-Truiden, OMD, Sint-Truiden, 2013, p. 27-29.
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Andere gerelateerde gebouwen:
De Sint-Gangulfuskerk langs de Diesterstraat ligt op vierhonderd meter van de hoofdkerk.  
De dekenij in de Plankstraat werd in 1842 door deken Cartuyvels opgericht door de huizen 
Nicolaï en Baerts samen te voegen, en in 1845 gekocht door het kerkfabriek. Biedt 
onderdak aan deken en kapelaan als residerende priesters. 

Het Minderbroederklooster met ruime 18de-eeuwse kerk, sinds de 13de eeuw gevestigd in 
hartje Sint-Truiden, is eigendom van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming 
en in erfpacht genomen door de Vlaamse minderbroeders. Een herbestemming voor dit als 
stadsgezicht beschermde complex wordt gezocht. 

Kapellen en kerken in de buurt: Sint-Gangulfuskerk, zie daar.  

Collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw 
Tenhemelopneming

interieurzichten
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kerk

dorpsplein

singelplein

pastorie

voorburcht

burchtruïne 
op motte

Kerk OLV Tenhemelopneming 
Collegiale en beschermde omgeving
Legende p. 36

chirolokaal

kerk

dekenij

Aanstraling sfeerverlichting voorgevel
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Kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming omgeving

Dekenij Plankstraat

Trudoviering 23 november
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw OLV Tenhemelopneming Collegiale Budget Uitvoering

voor 2013 Restauratie toren (fase 1)
Restauratie daken en bovendakse gevels (fase 2)
Restauratie gevelrestauratie onderdaks en daken sacristieën (fase 3)
Restauratie glasramen in hoogschip (fase 4 perceel 1)
Restauratie muurschilderingen middenschip (Laatste Oordeel en triforia) (fase 4 perceel 2)

2354 856 (toelage 1730 876)
1249 382 (toelage 862 347 )
956 017 (toelage 747 964)
332 272 (toelage 254 968)
300 573 (toelage 248 910)

2004-2009 Monument Building
2008-2009 Building
2010-2012 Renotec
2011 Renotec
2011 Verbeke-De Witte

2013 Herstel van metselwerkgewelven op zolders en stabiliteitstechnisch onderzoek (fase 5) 420 579 (toelage 332 751 ) 2012-2013 Building

2014

2015 Restauratie natuursteen traceerwerk (fase 6 perceel 1)
Restauratie glasramen zijbeuk en koor (fase 6 perceel 2)
Vloerrestauratie, aanpassing elektrische installatie (fase 7)
Brand-, inbraak- en diefstalbeveiliging (fase 7)

344 371 (toelage 282 157)
362 668 (toelage 297 576)
377 425 (toelage 287 605)
203 486 (toelage 179 767)

2013-2015 Building
2013-2015 Renotec
2014-2015 Renotec
2015 Ardovlam

2016 Restauratie muren en gewelven zijbeuken. Restauratie beelden, schilderijen en meubilair. Plaatsen van 
sassen (fase 8)

753 188 (toelage 696277) 2015-2016 Renotec

2017 Restauratie muurschilderingen hoogkoor, Mariakapel en sacramentskapel (fase 9) 751 000 (toelage 628 285) 2016-2017 Verbeke-De Witte

2018

2019

na 2019

OLV Collegiale kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

153 953,2 208 360 74 907,15 53 748,74 71 845 82 858

OLV Collegiale kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

55 843,18 48 571,98
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
Misviering wekelijks op zaterdag om 17u en op zondag om 11u. Catechese, eerste 
communie en vormsel zijn federatief, deze kerk is ook doopselkerk. Schoolvieringen. 
Ziekenhuisvieringen. Begrafenissen. Huwelijken. Stads- en staatsbegrafenissen, gezien de 
representatieve functie. Vaderlandslievende plechtigheden zoals Te Deum, 11 november 
e.a.  De gelovigen verspreiden zich over de drie kerken van het parochiaal grondgebied: 
Collegiale, Sint-Gangulfus en Minderbroederskerk. 

Communicatie: via website www.Trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo en permanentie parochiesecretariaat dekenij Plankstraat woensdag 
13.30-16.30 uur en op afspraak.  

Buiten de eredienst: 
De kerk is open dagelijks tussen 9 en 17u30. Canticum Novumkoor, Sint-Gangulfuskoor en 
Gregoriuskoor. 3 organisten. Villarte-concerten, marktconcerten en orgelconcerten. 
Schatkamerbezoek met gids, weekend 13.30 17u en op aanvraag. Aanbidding met 
biechtgelegenheid op zaterdagvoormiddag marktdag 10 11.30u. 
Geen lid Open Kerken. Academie podium gebruikt orgels.

Koster is deeltijds actief, één derde. Geen gebruik door lokale verenigingen, omdat 
dekenij vlakbij ligt voor Team Pastorale Eenheid, parochiale verenigingen zoals Samana
Sint-Pieter en Sint-Gangulfus, Trudogezellen, Markant, Vrienden van het Begijnhof, vzw 
Sint-Truidense schatten, dekenaatsvergadering, CKB-overleg kerkraadoverleg,  
werfvergaderingen, naschoolse kinderopvang KABOST, scholenvieringen om 
proclamatieviering, vieringen door ziekenhuis. Ook: actie Koffiestop (vastenactie 
Broederlijk Delen) in kerkportaal. Jonge wijn-actie. 

Objecten zijn individueel beveiligd, vb. retabel met glazen wand. 4 extra uitgangen 
behalve grote poort (2 zijportalen, sacristie en Hemelpoortje kant Groenmarkt). 
Blustoestellen met werkingscontrole. 

2.6

http://www.trudofederatie.be/
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Misviering in Sint-Gangulfuskerk elke weekdag om 18u. 
Dekenale kerk beheert als hulpkerk of bijkerk de Sint-Gangulfuskerk. 
Processie uitzonderlijk, vb.Trudovespers en op Sint-Trudo een intra-murosprocessie met de 
Trudorelieken, gedragen door de Trudogezellen. Stop op bedevaartsroute Sint-Jacob van 
Compostella. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
Parochieteam en Team Pastorale Eenheid, Kerkfabriek, Gregoriuskoor, Scouts en gidsen 
Sint-Kristina (Terbiest), Scouts en gidsen Sint-Trudo, KAV, Markant, Scholengemeenschap, 
Kabost, Kabokkio, Parochieraad, Federatieraad, Pastoraal Team, Kerkraad, Vrienden van 
het Begijnhof, Sint-Truidense Schatten vzw., Trudogezellen, Sint-Vincentiusvereniging Sint-
Truiden, Catechese, voorbereiding vormsel en eerste communie, Administratie en 
secretariaat en archief dekenaat en pastoraal, secretariaat en archief kerkraad. Archief 
Geschiedkundige kring. Jeugdpastorale werking, Ziekenzorg, Zangkoren Gregorius, 
Canticum Novum, Sint-Gangulfus. Toekomst: Marktconcerten. 

De kerk ligt prominent aan de Grote Markt van Sint-Truiden en vlak bij de oorsprong van 
de stad, het 7de-eeuwse klooster gesticht door de heilige Trudo, later een gekende 
Benedictijnenabdij. Van de in 1794 opgedoekte abdij rest nog diverse delen met de 
laatromaanse abdijtorenromp en de crypte als meest opvallende. Sint-Truiden Grote 
Markt en Heilig Hartplein zijn toplocaties voor horeca. Stedelijke Dienst voor Toerisme in 
stadhuis Grote Markt tegenover de kerk. Vertrek van talrijke wandelingen. 
Fietsroutenetwerk knooppunt 135. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair en federatiekerk Sint-Trudo sinds het 
Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair en federatiekerk Trudo sinds het 
Parochiekerkenplan 2014.  
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O. Identificatie

Adres: Grevensmolenweg +34 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Nieuw-Sint-Truiden
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 1ste AFDELING, sectie G, perceel 299 w4
Coördinaten: 50.782496, 5.265525
Naam parochie: Sint-Augustinus
Nummer parochie: 24014
Inwoners: 7000 
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Augustinus Nieuw-Sint-Truiden
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 400 612
Eigenaar: kerkfabriek Sint-Augustinus
Beheerder: kerkfabriek Sint-Augustinus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: -
Beschermingsstatus: niet beschermd. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:
opgericht op 27 augustus 1947, voor het gebied van de vml. Catharinaparochie, gesticht 
bij het Benedictinessenklooster ca. 1155, dat later naar Nonnemielen verhuisde. De 
parochiekerk ter hoogte van het latere spoorwegstation bleef bestaan tot aan de Franse 

Landen-Hasselt. Tot in 1950 werden er een 320-tal woningen gebouwd. Tussen 1960 en 
1970 kwamen er nog meer dan 500 woningen bij (zgn. bloemenstraten, richting 
Houtstraat). 

Bouwgeschiedenis:
onder leiding van de Augustijnen en pater-pastoor Biets kwam er eerst een houten kerk in 
1928 (hulpparochie hoofdkerk) in de tuinwijk. Vervangen door de huidige grote 
baksteenbouw in moderne neogotiek naar ontwerp van architect-politicus Leopold 
Smeesters, in 1955 ingewijd. Aannemer Jef Nartus. 

2.7 Sint-Truiden Sint-Augustinus (Nieuw Sint-Truiden) *

Sint-Augustinuskerk exterieurzichten

Tympaan met drievuldigheidstekst
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Zijaltaar witte steen Sint-Rita ca. 1955.
Ambo: evangeliekant Mattheus en Marcus, epistelkant Lucas en Johannes, 
door Frans Jozef Smeesters ca. 1955. Witte steen. 

Beelden in witte steen ca. 1955 door Frans Jozef Smeesters: Jezus aan Kruis, 
Heilig Hart, H. Jozef.  Beeld Madonna door Toon Vanmechelen. 

Glasramen Roger Daniëls 1953: Augustinus en Monica, Benignus, Christina, 
Hubertus, Lutgart, OLV van Goede Raad, taferelen uit Rita-leven. 
Smeedwerk August Vervloet Sint-Truiden. 

Kruisweg in 14 staties door Edmond Fritschké, Schaarbeek 1955. Reliëfs in 
witte steen. 

Pijporgel: Verschueren Tongeren, gekocht in Genk 2012. 

Erfgoedinventaris nog digitaliseren in erfgoedregister. Archief (enkel 
naoorlogs) in pastorie bewaard. 
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Sint-Augustinuskerk interieurzichten

Ambo  
evangeliekant
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen: 
Naoorlogse bakstenen kerk met drie beuken met lancetvensters. Voorstaand 
portaalgedeelte. Koor met vlakke sluiting. Brede middenbeuk onder grote spitsbogen en 
onbepleisterd interieur. Plint in breuksteen Famenne. Winterkapel ter ere van Sint-Rita. 
Klokketoren onder tentdak zuidwest naast ingang. 

Uitrusting: 
Luchtverwarming op aardgas, via oude kanalen (hoge opwarmtijd). Grote wc, in zomer 
ook gebruikt door publiek. Keuken in pastorie. Vlot toegankelijk voor mindervaliden.
Capaciteit: 355  aan elkaar geklikte zitstoelen. 62 stoelen in Sint-Ritakapel. 
2 extra uitgangen behalve grote poort. Blustoestellen met werkingscontrole. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30233. Verslag L-3814/30233/2013/B (gebouw). 

Herstelling van het exterieur na inspectie Monumentenwacht is wel dringend: dekstenen 
op muren, toren/dak.  Verankeren en dichten openstaand metselwerk. Ontmossen en 
impregneren voorgevel. Energiezuinige LED-verlichting. Raming 150.000 euro. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Kerk, pastorie en parochiezaal liggen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
(RUP). De kerk werd gebouwd voor de stadsuitbreidingswijk Nieuw-Sint-Truiden. 
Waarschijnlijk wordt de zuidelijke omgeving naar het spoorwegstation toe ontwikkeld als 
woongebied met onderwijsvestiging scholengroep KCST-Technicum, deels op de vroegere 
industrieterreinen van de Fonderie-Emaillerie. 

Kerkhof: 
geen kerkhof, begraving gebeurt op de stedelijke begraafplaats Schurhoven. Geen 
torenverlichting. Klokken zijn schenkingen, luiden automatisch met handmatige 
bediening. Onderhoudscontract. Parkeermogelijkheid: 20-tal voor de deur. 

Voetafdruk gebouw: 949 m2
Voetafdruk perceel: 1862,39 inbegrepen pleintje achter kerk, rest is openbaar domein
Mogelijkheid tot uitbouw: eventueel in zuidelijke richting, momenteel ruim verhard 
speelplein. 

Andere gerelateerde gebouwen:
pastorie (vml. klooster Augustijnen, in 1990 van hen in erfpacht door KF) met o.m. 
catechese, zangkoor, jeugdlokalen Chiromeisjes en Scoutsjongens.
P Kajaan
voor schooloptredens, feesten, koffietafels begrafenissen, tentoonstellingen, grote 
vergaderingen. 

Sint-Jozefsschool voor jongens 1929-1930 aan Grevensmolenweg
Sint-Ritaschool voor meisjes in 1932, officieel aangenomen als kleuter- en basisschool in 
1934. Weeshuis van het OCMW, met kapel, bediend door de zgn. Zwartzusters of 
Augustinessen in 1930 naar ontwerp van stadsingenieur Govaerts in art-deco. 

Kerkje van Guvelingen, op enige afstand, werd aanvankelijk vanuit parochie Schurhoven
beheerd, later vanuit Nieuw Sint-Truiden mits minimaal 5 activiteiten jaarlijks. In 
meimaand op vrijdagavond mis. Nu eigendom stadsbestuur.

2.7

Lit.: Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten voor de toekomst? Modern 
bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, OMD, Sint-Truiden, 2008, p. 75-82 en 107; Thierry GHYS en Nadine 
STEVENS, Stemmen uit de tuinwijk en Sint-Lutgardis-kindertehuis, idem, p. 83-99 en 107; Wie was wie in 
Sint-Truiden?, Sint-Truiden: Stedelijke Openbare Bibliotheek, p. 30, 190 en 193; Peter COLLART, Nieuw 
Sint-Truiden, in Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, 
Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012, p. 78-81 en 143.  Romain LENAERTS, August Vervloet (een Sint-Truidense
kunstenaar): kunstsmid, paragnost, genezer-kruidendokter, Sint-Truiden: Erfgoed Haspengouw, 2013.
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kerk

dorpsplein

singelplein

pastorie

voorburcht

burchtruïne 
op motte

Sint-Augustinuskerk en beschermde omgeving
Legende p. 36

chirolokaal

kerk
vml. pastorie

parochiezaal
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Sint-Augustinuskerk opbouw, naar koor toe

Kapel Sint-Rita

toren

Verbindingsvleugel en parochiezaal

kapel Sint-Rita

verbindingsvleugel
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Augustinus Nieuw-Sint-Truiden Budget Uitvoering

voor 2013 Renovatie/aanpassing koor
Renovatie sacristie
Aankoop/restauratie orgel

150 880 (toelage)
15 000 (toelage)
67 613 (toelage)

2008
2008
2009

2013 Vernieuwing CV kerk 81 000 (toelage) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Nieuw Sint-Truiden kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

44 542,94 81 910 76 910 37 750 40 190 42 630

Nieuw Sint-Truiden kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

10 832,53 15 000,00
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
Misviering  om de twee weken op zondag om 9u30 en elke week op donderdag om 9u 
(noveen Sint-Rita). Federatieve dopen. Ca. 55 aanwezigen op misviering. Tijdens Sint-
Ritatriduum op 6 dagen 300 personen. Eerste Communie: 400 personen, max. capaciteit. 
Riaviering wekelijks ca. 90 gelovigen. 

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo, lichtkrant exterieur kerkgebouw en permanentie 
parochiesecretariaat in pastorie (met kerk verbonden door vleugel) door vrijwilligers in 
beurtrol, elke werkdag 9-11.30 en 14-17 uur. 

Buiten de eredienst: 
Geen lid Open Kerken, kerk en H.Ritakapel zijn open buiten vieringen 9 17 uur tijdens 
werkdagen. Tijdens de zomer met muziek. Koster is actief. Geen gebruik door lokale 
verenigingen, omdat pastorie en parochiezaal vlakbij liggen. Wel: Davidsfonds 
Kerstconcert, scholenbezoek met deken Thijs.  Verering Sint-Rita van Cascia in kapel, 
Genootschap van de Heilige Rita met 800 leden. Noveengebed elke donderdagmorgen.  

met triduum. Verkoop roosjes e.a. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek: 
Femma, KWB,  Zaalcomité Parochiezaal vzw Parochiale Werken, Ziekenzorg (Mens Mijn 
Vriend), Nieuw Sint-Truidens Toneel, Scouts Sint-Augustinus (jongens) en Chiro Sint-Rita 
(meisjes) Nieuw ST, Zangkoor Sint-Augustinus (dir. Edgard Robijns), Kerkfabriek, 
Davidsfonds, Sportcentrum Nieuw-Sint-Truiden Tuinwijk , GO Klavertje Vijf 
Grevensmolenweg en Houtstraat, Vrije Basisschool Sint-Rita Kabouterland 
Grevensmolenweg, GO-Talenpalet Rummenweg, Academie Haspengouw Beeld 
Gorsemweg, Studiekring Guvelingen. 
Diverse : René Lambrechtsstraat. Buurtrestaurant in parochiezaal op 
maandagmiddag, vanuit De Teluur. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds Parochiekerkenplan 2014.  

2.7

Sint-Ritadevotionalia, toilet en hellend vlak

http://www.trudofederatie.be/
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O. Identificatie

Adres: Schurhoven 47 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Sint-Jacobus
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 2de AFDELING, sectie D, perceel 662 b
Coördinaten: 50.819174, 5.193324
Naam parochie: Sint-Jacobus
Nummer parochie: 2412
Inwoners: 3500
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Jacobus Schurhoven
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 396 553
Eigenaar: kerkfabriek Sint-Jacobus
Beheerder: kerkfabriek Sint-Jacobus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23048
Beschermingsstatus: kerk beschermd als monument MB 22-06-1983 (BS 14-01-1984). Reeks 
graven op kerkhof beschermd als monument MB 20-11-2001 (BS 19-02-2002). Begraafplaats 
beschermd als stadsgezicht idem. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:
Schurhoven wordt in het begin van de 12de eeuw als buitenwijk vermeld. In 1215 is ze al 
zelfstandige parochie, waarschijnlijk een kapel met gasthuis voor de Sint -Jacobbedevaarders. 
Schurhoven kreeg de kerken van Sint-Jan-de-Doper en Guvelingen toegevoegd als 
hulpkapellen na 1800. 

Bouwgeschiedenis: 
Bakstenen éénbeukige classicistische zaalkerk 1771-1777 en 1796-1810. Ingebouwde toren 
met vier pilasters in Maastrichtersteen. Restauratie 1900 architect Emile Dehennin en 
aannemer Tabruyn (signering in rand wijzerplaat toren).  Brand in 1973. Calvarie onder luifel 
tegen buitenmuur koor. 

2.8 Sint-Truiden Sint-Jacobus (Schurhoven) *

Sint-Jacobuskerk exterieurzichten
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Interieur: 
Glasramen 1926-1927, o.m. Christus schenkt een brood aan Sint-Jacob.
Albrecht en Isabella aan voet van OLV Scherpenheuvel. 
Eiken tochtportaal deuren en schrijnwerk met rococo-snijwerk 1725, afkomstig 
van opgeheven abdij Nonnemielen. Ook uit deze abdij: barokke orgelkast en 
balustrade doksaal (1630-1670) op vier houten zuilen. 

Meubilair: 
Zijaltaar OLV met gekleed beeld OLV met kind, zijaltaar Sint-Jacob de Meerdere, 
beide uit tweede helft 18de eeuw. Hoofdaltaar rococo 3de kwart 18de eeuw, 
eucharistische symboliek.  Biechtstoel H. Petrus en evangelisten Lucas en Marcus, 
ook preekstoel. 4de kwart 18de eeuw. Broederschapslijst OLV van 
Scherpenheuvel, 1821.  Pendant biechtstoel medaillon Christushoofd en beeldjes 
Mattheus en Johannes, 4de kwart 18de eeuw. 

Schilderijen: 
Zijvleugels van triptiek 16de eeuw: H.Helena met kruis, OLV met kind, rechterluik 
keizer Constantijn met Kruis, bisschop met opdrachtgever. 
Paneel met Golgotha ca. 1600. 

Beelden: 
H. Jacobus (16de eeuw). Christus (zonder armen en kruis, vroeg 16de-eeuws). H. 
Catharina en H. Leonardus (ca. 1500). H. Lambertus. 

Edelsmeedwerk, ook afkomstig uit kerkje Guvelingen of abdij Nonnemielen: 
Ciborie met Pelikaan 1748 de Weseren de Schabrouck en M. Sniewaerts pastoor 
Guvelingen. Kelk Pierre Paul Jonneau Luik 1729 de Schell van Brustem. 
Zonnemonstrans 1754 pastoor C. Marcelis.  

Pijporgel: kast ca. 1630, hersteld Aerts Sint-Truiden 1839. Transformatie door 
Clerinx in 1845, 1870, ?, 1894; Beckers Sint-Truiden 1920, Verschueren Tongeren 
1959. Erg beschadigd door de brand in het koor 3 januari 1973.

Erfgoedinventaris  in erfgoedregister, niet online op ErfgoedPlus. Oud archief in 
Rijksarchief H en dekenij ST, dynamisch archief in pastorie. 

toren
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Sint-Jacobuskerk interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen: 
Zaalkerk van zes traveeën in baksteen met ingebouwde noordwestertoren. Maaskalksteen 
en Maastrichtersteen voor lijstwerk en plint. Zadeldak met leibedekking. Vlakke houten 
zoldering. Koor van één travee met driehoekige sluiting en toegang tot sacristie 
noordoost. Kader rond wijzerplaat uurwerk in Maastrichtersteen. Beeldnis boven 
rondboogdeur. Ingesnoerde spits met afgesloten lantaarn onder helmvormige spits. 
Versteviging met trekstaven en muurankers. 

Uitrusting: 
Luchtverwarming via vloer- en wandkanalen, nu op stookolie, in de toekomst op aardgas, 
ketelruimte wisselen met sanitaire ruimte in noordoosthoek naast toren. Elektronisch orgel 
met geluidboxen. . Capaciteit: 240 zitstoelen. Rolstoelvriendelijke kerk. Objecten zijn 
individueel beveiligd. 1 extra vluchtweg behalve grote poort, via sacristie achter koor. 
Blustoestellen met werkingscontrole Ansul. Voetpad voor kerkdeur met rolstoeltoegang. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30037. Verslag L-3800/30037/2002 (interieur). 
verslag L-3800/30037/2002 (gebouw. De grote restauratie einde vorige eeuw is achter de 

rug: toren, kerkdaken, buitengevels, pleister- en schilderwerken, brandveiligheid, 
elektriciteit. Vervanging CV en restauratie Clerinxorgel (Spectrum) zijn ontvankelijk 
verklaard voor erfgoedpremie en zitten in de wachtrij. Een groot-onderhoudsplan voor de 
daken, 30 jaar geleden hersteld, is in de maak. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

De kerk is gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen (RUP). De ligging bij het 
kerkhof en aan de ring-uitvalswegen Speelhoflaan, Hasseltsesteenweg en N80 is erg 
gunstig voor ontsluiting en parkeergelegenheid. Bushalte 21a voor kerkdeur. 

Kerkhof:
oude begraving rond het koor. Het kerkhof werd sinds de jaren 1800 sterk uitgebreid tot 
stedelijke begraafplaats, met sterke vergrotingen om in 1853, 1884, 1923 enz. . Geen 
externe torenverlichting, wel gasontladingslamp om lantaarn intern te verlichten. 
Torenuurwerk met wijzerplaat. Onderhoudscontract Clock-o-Matic. 2 klokken voor half 
uur en uurslag, o.m. Mariaklok 1200 kg (Michiels Doornik 1950). 
op voorhand. Bushalte bij de kerkingang, lijn 21a/105. Parkeergelegenheid voor ca. 35 
wagens op de Tichelrij, voor de stedelijke begraafplaats. Ook langs straat Schurhoven, en 
op het parkeerterrein Begijnhof-Veemarkt.

Voetafdruk gebouw: 484,5 m2
Voetafdruk perceel: openbaar domein
Mogelijkheid tot uitbouw: enkel de in richting Tichelarij door inname openbaar domein. 

Andere gerelateerde gebouwen: 
Pastorie zonder residerend pastoor, in gebruik als secretariaat en vergaderlokaal 
(kerkfabriek, ziekenzorg, koorrepetitie, feestcomité, parochieraad, KAV). Kapelanie
verhuurd voor sociale projecten (Masala tweedehandswinkel). Speelweide Kazelstraat. . 
De vroegere parochiezaal Kazelhof
Eraerts. Ruilovereenkomst met appartementen boven het centrum. Als 
federatievergadercentrum werd de Sint-Jozefskerk in de wijk Bautershoven
(Zepperenweg) gerenoveerd. Momenteel in gebruik voor turnen basisschool Heilig Hart 
elke vrijdag tot 14 uur, niet ontwijd.  

Andere kapellen of kerken in de buurt: 
Sint-Jozef Bautershoven, Zepperenweg in een hulpkerk van Schurhoven. Grote 
herstellingen en herinrichting door kerkfabriek. In gedeeld gebruik als 
ontmoetingscentrum van de Trudofederatie op maandag en donderdag (huur), turnzaal 
van de vlakbijgelegen school Heilig Hart (gratis). Misviering elke vrijdagavond 18 uur. 
Schuifwand en altaar op wieltjes. 
Christusbeeld in open lucht bij pastorij. Museumkerk Begijnhofkerk (eigendom Provincie 
Limburg, gebruik door stedelijke dienst Toerisme). Bezinningskapel in vml. rustoord 
Meiland (OCMW). 

2.8

Lit.: Achille THIJS, quartier niefport, (Doorheen het aloude Sint-Truiden, 10), Sint-
Truiden, 1964; Franz AUMANN, Een ontmoeting met het 19de-eeuwse Sint-Truiden: het 
oudste deel van het kerkhof van Schurhoven, in Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, Sint-
Truiden: Sint-Truiden 1300, 1998, p. 292-302. 
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Al in 1954 werd onder pastoor Van Hees gedacht aan een nieuwbouw wijkkerk, afhangend
van de parochie Schurhoven. Het werd een modern ontwerp voor de Sint-Jozefkerk langs de
Zepperenweg door architect Prosper Croes uit Hasselt. Aannemer in 1968-1969 was Gielen,
Hechtel. Op een vierkante basis in veldbrikken kwam een opvallend piramidedak in kunstleien
en een polyester lichtkoepel (recent dichtgemaakt). Externe betonnen spantsteunen. Centraal
altaar volgens concilie Vaticanum II met oplopende trappen errond. Interieurontwerp door
kanunnik Emiel Van der Donck 1968. In 1969 ontstond hier het zangkoor Amici Cantemus olv
Gaston Zeegers. Recente ombouw tot federatiehuis en vormingscentrum, waarbij de centrale
trappenkuil werd genivelleerd. Vlakbij ligt het basisschooltje Bautershoven (Heilig Hartschool).
Ligging: Sint-Truiden 2de afd., sectie D, perceel 233n2, Duifhuisstraat 99 (Zepperenweg),
eigendom kerkfabriek Sint-Jacobus Schurhoven.

Sint-Jozef Zepperenweg, nu 
federatiehuis 

Altaar op wieltjes



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Jacobus Schurhoven 79

kerk

dorpsplein

singelplein
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op motte

Sint-Jacobuskerk en beschermde omgeving
Legende p. 36

chirolokaal
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Sint-Jacobuskerk omgeving

Straatmeubilair, infobord stad en bushalte

Kapelanie en pastorie
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Jacobus Schurhoven Budget Uitvoering

voor 2013 Dakwerken
Schilderwerken
Bliksemafleider en mechanische beveiliging
Elektronische beveiliging

12 500
50 000
30 349,99 (toelage 25.329,26)
60 795,26 (toelage 51.665,27)

1996
2007
2011
2012

2013

2014 Herstelling klokken 15 000 (toelage) 2014

2015 Restauratie pijporgel 400 000 (toelage 273 273,47)) Wachtrij

2016 Vernieuwing CV 150 000 (toelage 106 723,84) Wachtrij

2017

2018

2019

na 2019

Schurhoven kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

29 000,33 32 982,81 23 875,17 16 579,94 15 664,09 14 381,16

Schurhoven kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

8 406,34 36 187,77
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst:
Misviering elke twee weken op zaterdag om 18u. Doop, catechese, vormsel nu federatief. 

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo en permanentie parochiesecretariaat pastorie Schurhoven (maandag 
en zaterdag 9.30 tot 11.30 uur). 

Buiten de eredienst:
Misviering elke vrijdag in Sint-Jozefskerk Zepperenweg. 
Lid Open Kerken, kerk is dagelijks open buiten vieringen tussen 9 en 18 uur, in de winter 9 

16 uur, met vrijwilligersvergoeding. Zangkoor (dir. Wilfried Peeters). Het nabijgelegen 
uitvaartcentrum Eraerts (site vml. parochiezaal Kazelhof) kan max. 100 aanwezigen aan in 
de aula, dus uitwijk naar kerk is een mogelijkheid. 
Gebruik voor concerten Amici Cantemus, Haspengouwse Academie Podium, benefiet 

Rustpunt op internationale bedevaartroute Sint-Jacob van Compostella. Metalen schelp in 
mozaïekbestrating voor kerkportaal. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
Femma, Ziekenzorg (Samana), Kerkfabriek, Zangkoor Sint-Jacobus. Feestcomité 
Schurhoven (Kermis, BBQ, Nieuwjaar) Theo Appeltans. Amateurvoetbalploeg 
Bautershoven. 

Horeca: volkscafé De Key Schurhoven (carnaval Sacre-Coeur), Casteleyn, brasserie 
Schurhoven

Gelegen op internationale bedevaartroute. In nabijheid van Begijnhof en stedelijke 
begraafplaats.

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het Parochiekerkenplan 2014.  

2.8

http://www.trudofederatie.be/


Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017  - Sint-Martinus Velm

O. Identificatie

Adres: Sint-Martinusstraat 10 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Velm
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 17de AFDELING, sectie A, perceel 601 a
Coördinaten: 50.778850, 5.133335
Naam parochie: Sint-Martinus
Nummer parochie: 2417
Inwoners: 2174
Naam federatie: Velm, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Martinus Velm
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 355 971
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Sint-Martinus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23141
Beschermingsstatus: volledige kerksite (kerk, kerkhof, toegangstrap, muur- en hekwerk, 
pastorie, oprit en achtertuin, kapelanie en tuin) beschermd als monument MB 12-07-2005 
(BS 28-04-2006). 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:
In de Vita van de lokale heilige Trudo wordt reeds een Martinuskerk in Falmia, Felmia of 
Velm genoemd ca. 650. Dus een vroege stichting vanuit de streek van Tours. In 982 schonk 
graaf Koenraad goederen te Velm aan de abdij van Gorze bij Metz. Later afhankelijkheid 
van het Sint-Lambertuskapittel van Luik, dat begeving en tienden bezat. 

Bouwgeschiedenis:
de kerk werd samen met de pastorie gebouwd onder bouwpastoor Stassens in 1782 en is 

muurbasis in kwartsiet van Wommersom en enkele 17de-eeuwse grafkruisen op het 
kerkhof. Pastorie en kerk zijn waarschijnlijk een dubbelproject. Toren en schip in een 
sobere classicistische baksteenstijl met maaskalksteen werden in 1912 vergroot met een 
kruisbeuk en koor (timmerman-architect H. Martens en V. Lenertz, het gekende duo 
kerkarchitecten). De toren is gedeeltelijk ingebouwd en toont een afgeronde overgang 
naar de erg brede beuk. 

2.9 Velm Sint-Martinus *

Sint-Martinuskerk exterieurzichten
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Sint-Martinuskerk interieurzichten
Polychroom 
interieur 1932

Smeedijzeren afweerstrips tegen muurleunen en wildplassen
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Interieur:
Truienaar Heidbuchel schilderde in 1912 het volledige interieur van de kerk. Momenteel zijn 
muren en pijlers egaal gebroken wit geschilderd. Met uitzondering van het medaillon op 
het plafond voor de apsis zijn de Heidbuchel-schilderingen volledig verdwenen. 
Koorglasramen met schenkingsinscripties om. Streignart naar ontwerp van De Vuyst (1893 

Poucke met Golgotha
en twee heiligen op aangrenzende ramen.  

Beelden: 
Overwegend 18de-20ste eeuws. Oudere beelden, om. Sint-Barbara, Sint-Anna-ten-Drieën en 
OLV met kind (16de eeuw). OLV met kind, gepolychromeerd hout, begin 17de eeuw. Sint-
Trudo, gepolychromeerd hout begin 18de eeuw. Offerblok met op schild geschilderde 
voorstelling Sint-Elooi (ca. 1825). Sommige beelden werden kitcherig overschilderd (Thierie).
Eigenaardige beeldsokkel.

Meubilair: 
Eikenhouten preekstoel ca. 1865. Classicistische biechtstoelen ca. 1790 en 1850. 

Schilderijen: 
twee heiligenportretten uit 1677 met Benedictus en Placidus, respectievelijk geschonken 
door de Truiense abt Mannaerts en supprior Pulincx. Geseling-tafereel ca. 1700. 

Pijporgel: 
op laat-18de-eeuws classicistisch doksaal achteraan, met bouwernaam ingelegd in ivoor, 
door Arnold Clerinx (Sint-Truiden, 1864 of 1877). Herstel (gebrekkig) en ombouw Leo Joris 
Averbode 1967. Restauratie 1995. Vervangt Graindorge-orgel uit 1816 en Clerinx-orgel uit 
1838 (nu in Gorsem). Befaamd instrument, bij de 50 beste in de Nederlanden (Winkler Prins 
Encyclopedie 1980). 

Erfgoedinventaris in erfgoedregister, online op ErfgoedPlus. Oud archief in Rijksarchief H., 
dynamisch archief in kerk. 

A. en J. PAQUAY, Sint- leven en vereering, Tongeren, 1933, p. 57 en 58: Winand VAN 
MEERBEEK, Het woord als zwaard. Dec relatie tussen de bisshoppen van Metz en de abdij van Sint-
Truiden in de vroege en hoge middeleeuwen, masterproef KUL, Leuven, 2012. 

toren

Hagelstormschade 2016
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Clerinx-orgel 1863

Portaalgebouwtje tegen transept, 
gejaartekend

Sacristiekasten Hoogaltaar
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
opvallende brede zaalkerk in baksteen en maaskalksteen voor lijstwerk met ingebouwde 
westertoren. Vier traveeën diep. Vergroot met transept en rechthoekig koor met 
driezijdige sluiting in 1912. Sacristieën ten noorden en zuiden van koor. Noordelijke 
sacristie onderkelderd (gewelfd op I-balken), nu stookruimte met 
mazouttank.Tochtportaal onder de toren, ingesnoerde naaldspits. Leidaken. 
Vloer in grijze maaskalksteen. Spaarnissen tussen pilasters. Houten afgeplat tongewelf. 

Uitrusting: 250 zitstoelen in de kerk, vroeger 250.  Twee types. Waterkraantje. 
Voordeur is drempel voor rolstoel. Luchtverwarming op stookolie (tank in kelder onder 
sacristie). Zij-ingang via portaal 1912. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30152. Verslag L-3812/30152/2002 (gebouw),  
verslag L-3812/30152/2002 (interieur). Restauratie exterieur ca. 1985; interieur ca. 2000. 

Belangrijke werken noodzakelijk aan dak en kroonlijsten aan toren en schip. 
Hagelstormschade aan de figuratieve glasramen schip, noordzijde 23 juni 2016.  
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Velm is een agrarische nederzetting op het Haspengouwse leemplateau met 
kenmerkende grote vierkantshoeven. De spoorlijn Landen-Sint-Truiden en de steenweg 
Sint-Truiden-Namen brachten vanaf de jaren 1840 de ontsluiting van dit grote dorp.
De kerk is beeldbepalend voor de omgeving door de hoge ligging langs twee kanten : 
noordelijk de Molenbeekvallei en westelijk de dorpsstraat, met dubbele trappenpartij. Ze 
ligt in woongebied met landelijk karakter (gewestplan). Mogelijk bestemmingswijziging 
binnen het RUP Velm-Aalst-Kerkom in opmaak. Velm is samen met Brustem en Zepperen
één van de drie grote dorpen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waar ingezet 
wordt op verdichting en meerlagige appartementsbouw mogelijk blijft. 
Woonuitbreidingsgebied Achter de Kerk ter compensatie voor te schrappen percelen in 
bijv. overstromingsgevoelig gebied. De randen worden in het globaal structuurplan ST 
duidelijk afgebakend tegenover de omliggende plateaus en langsheen de centrale 
Molenbeek.  Heraanleg gemeenteplein en Velmerlaan met Molenbeek in 1994. 

Kerkhof: 
ommuurd en beschermd kerkhof, met actieve uitbreiding naar oosten. Trappartij ca. 
1910. Talrijke 17de eeuwse grafkruisen met Christus aan het kruis (en monogram bij 
Putseys). Familienamen Bollars, David, Maygens, Uuttebroeck, Haenen, Sprolants. 
Grafsteen plat naast kerkingang (17de-eeuw). Imposante grafmonumenten van notabele 
families: Peten, Boonen, Hoebaers, Cajot-Rigo -

Velm
De kerktoren is extern verlicht. Mechanisch torenuurwerk, radiografische sturing. De 3 
klokken uit 1950  (Maria 2300 kg, Martinus 1900 kg en Eligius 1200 kg) worden 
automatisch geluid, angelusklokje 3 x, geen half uur, wel uurslag. Bij uitvaarten in kerk, 
niet bij overlijden. Systeem Apollo II. Onderhoudscontract met Clock-o-Matic

Voetafdruk gebouw: 831 m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 2463 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Andere gerelateerde gebouwen:
de classicistische pastorie uit 1783 met grote tuin, naast de kerk en op dezelfde helling 
gelegen, is geprivatiseerd in 2015. Dubbelhuis met vijf traveeën in baksteen met lijstwerk 
in maaskalksteen. Licht uitspringende sluitstenen. Renovatieplan pastoor Schroyen niet 
uitgevoerd. 
Achter het kerkkoor en het oud kerkhof ligt de kapelanie, gejaartekend in de sterk 

scoutslokaal. 

2.3

Lit.: Gaston THIERIE, Velm , Hasselt, 1989; Velm: bronnen en boerderijen, (Wandelingen in 
Sint-Truiden, 5), Sint-Truiden: stadsbestuur, 1995; Christine VANTHILLO, Twee schilderijen van 
Benedictijnse heiligen in de Sint-Martinuskerk van Velm, in Historische bijdragen over Sint-Truiden en 
omgeving, opgedragen aan Kamiel Stevaux, Sint-Truiden, 2006, p. 359-366, Willem DRIESEN, Werken 
en wonen in een veilig vierkant. De grotere boerderijen in het Haspengouwse Velm, in Wonen in de 
monumentenstad Sint-Truiden, OMD-brochure, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2007, p. 64-82 en 87. 
www.velm.net

http://www.velm.net/
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Het schoolgebouw met onderwijzerswoning en gemeentelokalen uit 1870 en uitbreiding in 1955 
werd recent vervangen door een cluster sociale woningen met vergaderlokaal, beheerd door het 
stadsbestuur. Vooral verhuurd als dorpsrestaurant. Gelegen tegenover de kerkhelling. Op de 

Cercle parochiezaal gebouwd, naast de kerk 

Klooster Huize Nazareth in mei 2016 door Zusters van Liefde verlaten. Kapellen o.m. Roba hoek 
Waterstraat-Bornstraat. 

In de buurt Halingen de vroegere school van de Zusters van Liefde in 1887 (schoolstrijd) gebouwd 
rond het herenhuis Boonen. Momenteel deels sociaal wonenproject (1988) en basisschool met 
recente uitbreiding. Neogotische pensionaatskapel uit 1893-1903. 
In 1954 werd het kasteel van paardenfokker-politicus Peten aangekocht en verbouwd tot school 
voor landbouwregentessen en laboranten. Tot 1996. Recent ontwikkeld en uitgebreid tot 

Triamant , kasteel 
Vanmuyzen uit 18de eeuw, sinds 1931 Jozefieten-school en sinds 1964 Talencentrum. 
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kerk

dorpsplein

singelplein

pastorie

voorburcht

burchtruïne 
op motteSint-Martinuskerk en beschermde omgeving

Legende p. 36

kerk

vml. pastorie

parochiezaal
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Sint-Martinuskerk omgeving

Kapel Onze-Lieve-Vrouw

Halingen Triamant
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Martinus Velm Budget Uitvoering

voor 2013 Verwarming kerk
Toren, dak en kroonlijsten herstelling

29 634,69
138 471,79 (toelage 124 624,61)

2005
niet uitgevoerd

2013

2014

2015 Herstel dak en toren 161 739 (toelage) 2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Velm kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

45 195,48 35 017,13 36 226,28 36 322,6 37 574,23 37 691,48

Velm kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

2 133,60 344 865,34
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst:
misviering elke zondag om 10u30. Gemiddeld 130 aanwezigen per weekendviering, over 
een gans jaar geteld. Dopen, huwelijken en begrafenissen. Scoutsmis. 
Communicatie: via website www.velm.net, wekelijks parochieblad Kerk&Leven Federatie 
Velm, en permanentie parochiesecretariaat door pastoor in pastorie Bevingen. 

Buiten de eredienst: 
geen lid Open Kerken, kerk is dicht buiten vieringen. Koster is actief . Vormselviering in 
beide parochies Bevingen/Kerkom en Velm/Halmaal. Jaarlijks solidair ontbijt bij 
vastenactie Broederlijk Delen. Concert sporadisch, vb. Amici Cantemus. 

Rozenhoedje in mei aan privaat Lourdesgrotje Schoorbroekstraat en boomkapel 
Grashoven. In mei op zondagnamiddag te voet naar Bruine OLV. 
Halte (stempeling) bedevaartsroute Sint-Jacob Compostella. 

Verenigingsleven en dynamiek:
Ziekenzorg Samana, Toneelkring Velm Vermaak na arbeid, Landelijke Gilde, Femma
(KAV), Blaaskapel Oppenheimers,  Zaalcomité Parochiaal Centrum vzw. , Toneel Velm
Vermaak na Arbeid , Carnavalvereniging El Sportivos,  Scouts en gidsen Sint-Martinus, De 
Stam,  Kantclub De Smis, KNSB Velm, feestgroep Velm Spiegelt, Dorpsrestaurant Velm, 
Petanqueclub, Velm VV, Veteranen Velm VV, Wielertoeristen Velm, De Distelvink Velm, 
Senioren Triamant, Gezinsbond, Zangkoor Sint-Cecilia Velm, Kerkfabriek, Buitenschoolse 
kinderopvang Halingenstraat Halingenstraat Velm Vormings-
en ontmoetingscentrum (Talencentrum) kasteel Halleweg.

Horeca: In de Smis, Sint- Halingenstraat. 
Fietsroutenetwerk 186/359. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair en federatiekerk Velm sinds het 
Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair en federatiekerk Velm sinds het 
Parochiekerkenplan 2014.  

2.9
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O. Identificatie

Adres: Sint-Genovevaplein 17 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Zepperen
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 9de AFDELING, sectie C, perceel 684
Coördinaten: 50.822113, 5.247162
Naam parochie: Sint-Genoveva
Nummer parochie: 2419
Inwoners: 3500 
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Genoveva Zepperen
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0220 853 360
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Sint-Genoveva
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23158
Beschermingsstatus: beschermd: kerk beschermd als monument MB 19-01-1935 (BS 08-02-
1935). Kerkhofmuur, inrijpoort, pastorie en rentmeestershuis beschermd als monument 
MB 28-07-1983 (BS 14-01-1984). Onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht 
idem. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
als Septimburis vermeld in de Vita van de heilige Trudo ca. 650. Eén van de elf banken of 
dorpen van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, dat er alle rechten en tienden bezat. 
Trudo bezocht in Zepperen de reisbisschop Remaclus, ook stichter van de abdijen Stavelot 
en Malmedy, toen die er de kerk van Genoveva van Parijs bezocht. Remaclus adviseerde 
hem zijn bezittingen aan de kerk van Metz te schenken.  

Bouwgeschiedenis: 
van de laatromaanse 12de eeuwse kerk rest enkel de westertoren in silex met rondvensters 
op de hoogste twee verdiepingen. Tegen de toren aan werd de veel hogere 

kerk gebouwd in 1403-1509. Neoromaanse en neogotische 
restauraties 1860-1866 en 1892 en 1900-1910 (architecten Gerard, Serrure en Dehennin) 
met toevoegingen van traptorentje, tympaan, doopkapel en sacristie. Heropbouw 
luchtbogen. Afbraak van zuidelijk portaal. De oude sacristie in de noordoosthoek dateert 
uit de 16de-eeuw. Grote restauratie 1997-2003 en 2010-2011. Fase IV gepland. 

2.10 Zepperen Sint-Genoveva *

Sint-Genovevakerk exterieurzichten
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Sint-Genovevakerk interieurzichten
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Interieur:
Laatgotische muurschilderingen, twee keer gejaartekend 1509. Laatste Oordeel, leven van 
Genoveva van Parijs in 11 taferelen, Sint-Christoffel en kleine heiligenafbeeldingen. 
Plafondschildering floraal met kerkvaders en symbolen evangelisten. Doop van Christus 
(Leegenhoek Brugge 1938) in neogotische doopkapel. 
Brandglasramen Bardenhewer 1902 (Genoveva) en Bary 1922 (Trudo-Eucharistie). 
Schilderijen: Catharinadrieluik ca. 1611. Rosa van Lima 1766 (Habricx). Laatste avondmaal 
ca. 1640 (François Walschartz). Kruisweg 1885-86 (Constant Claes).

Beelden:
Laatgotische piëta ca. 1510. Sint-Niklaasbeeld (17de eeuw). Sint-Genovevabeeld. 

Meubilair: preekstoelkuip neogotisch 1935 als altaar. Retabel in neogotiek (gesculpteerd
middendeel) met originele laatgotische luiken: mis H. Gregorius, Passietaferelen, H. Servaas 
en H. Genoveva. Marmeren altaren neoromaans/byzantijns einde 19de eeuw Frankrijk. 

Orgel: Clerinx-orgel 1841 werd in 1902 in neogotische kast geplaatst (arch. Dehennin, 
orgelbouwer Th. Ruef, beeldsnijder Gielen). Op 7 oktober 1960 vernield door sacristiebrand. 
Nieuw elektropneumatisch orgel door E. Verschueren Tongeren in 1962. 

Erfgoedinventaris 1993 met actualisering door Remaclusking Zepperen, online op 
ErfgoedPlus. Interieurinspectie 2016 door Monumentenwacht (4/30009/2016/1): goede 
nieuwe verwarming, afschilferingen/opstuwing op enkele beelden en paneelschilderij, geen 
reiniging in hoeken en achter kunstvoorwerpen.
Oud archief in Rijksarchief H., dynamisch archief in pastorie en privépersonen. 

toren
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
Kruiskerk in baksteen, de plint en het lijstwerk uitgezonderd (Gobertangesteen en 
Maastrichtersteen). Hoofdbeuk met zijbeuken met luchtbogen en transept. Bijgebouwtjes: 
oude sacristie noordoost, nieuwe sacristie zuidoost, doopkapel noordwest. Klein houten 
tochtportaal onder de toren. Recent neoromaans traptorentje in zelfde materiaal als 
westertoren (silex). Romaanse westertoren met ingesnoerde naaldspits, bedekt met leien. 

Uitrusting:
Luchtverwarming 11° via oude vloerkanalen op aardgas 2007, sturing Mahr. Vernieuwde 
spaarverlichting. Sanitair en keuken in pastorie of nabijgelegen parochiezaal De Drie 
Gezusters. Noodsanitair en lavabo in oude sacristie. 3 blustoestellen met Ansulcontract. 
Capaciteit: 294 stoelen. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30009. Verslag L-3814/30009/2012/B. Momenteel 
geen lekken of uitspoelingen. Barsten of scheuren te volgen, op plinthoogte exterieur. 
1978 daken en steunberen herstelling. De grote restauratie 1997-2011 is achter de rug: 
toren, kerkdaken, kroonlijsten, bovendakse gevels. Nog te doen fase 4: onderdakse gevels, 
glasramen, binnenschilderwerken. Heringebracht torenuurwerk 1982. Bliksem- brand- en 
inbraakveiligheid 2015. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel.

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Zepperen is met Brustem en Velm één van de drie grote dorpen in Sint-Truiden. Het 
Zeppers

lokale bedrijvenzone. Verdichting leidde eerder al tot lintbebouwing. Meerlagige
appartementenbouw is hier nog toegelaten. Het groot woonuitbreidingsgebied op 
Dekken (sociale woonwijk), is nog steeds in ontwikkeling en beschikt over een groot 
reservegebied ten zuiden van de Klein-Dekkenstraat. De geografische centrale kern bij 
Eynestraat-Roosbeekstraat (supermarkt en ontmoetingscentrum) wordt versterkt in het 
globaal structuurplan ST. 

De kerk ligt in beschermd dorpsgezicht en in een woongebied met landelijk karakter 
(Gewestplan). Beeldbepalend voor de omgeving door de iets hogere ligging op glooiend 
terrein vanaf de Melsterbeekvallei ten noorden. 

Kerkhof: ommuurd, met beschermde kerkhofpoort gejaartekend 1765 in de sluitsteen, 
sinds 1970 gesloten voor begraving. Notabelengrafzerken tegen de kerkmuren en in 
pastorievoortuin. Bushalte op 100 m, Sint-Genovevaplein, lijn S2/S12/21a. 
Parkeergelegenheid voor ca. 35 wagens op dit kerkplein en de langse parking Zepperen-
Dorp.
De toren wordt langs beneden extern aangestraald door spots. Er zijn 2 klokken uit 1862 
Vanaerschodt Leuven) en 1954 (nieuwe Remaclusklok, Michiels Doornik) en angelusklokje 
1850 (Gaulard Tongeren). Bij begrafenissen man/vrouwregime. Uur- en halfuurslag. Voor 

Clock-o-matic. Torenuurwerk met intern verlichte wijzerplaat langs zuid- en westkant. 

Voetafdruk gebouw: 734 m2
Voetafdruk perceel (kerk + kerkhof): 3298 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Omgeving: 
De kerk is samen met andere gemeenschapsvoorzieningen gelegen rond het Sint-
Genovevaplein. Deze site ligt excentrisch in het vroegere gemeentelijke grondgebied 
omwille van de Melsterbeek, die grotendeels de grens met oprukkende stad Sint-Truiden 
vormt. Diverse gehuchten: , Roosbeek, , Dekken, Gippershoven, Tereyken.  
Enclave Terstok van Brustem bijgevoegd in 1970. 

2.10

Lit.:Zepperen. Kapitteldorp, Sint-Genovevakerk en laatgotische muurschilderingen, Zepperen: 
Remacluskring, 1993; Leven in Oud Zepperen, Zepperen: Remacluskring 1999; Albert MANET, 
Symboliek in de muurschilderingen van de Sint-Genovevakerk te Zepperen, in Sint-Truiden, een 
zoektocht naar symbolen, OMD, Sint-Truiden, 2002, p. 48-53; ID., Twee Franse altaren in de Sint-
Genovevakerk van Zepperen, in Sint-Truiden grenzeloos monumentaal! Import-export, OMD, Sint-
Truiden, 2006, p. 28-39; Anita KEMPENEERS, Zepperen, in Vergeet je wortels niet. 
Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012, p. 137-
141 en 144; Willem DRIESEN, Sint-Genovevakerk en omgeving te Zepperen, in Het beste van 25 jaar 
Open Monumentendag te Sint-Truiden, OMD, Sint-Truiden, 2013, p. 60-65. www.zepperen.be.

http://www.zepperen.be/
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Andere gerelateerde gebouwen: 
Classicistische pastorie 1779, beheerd door kerkfabriek voor bestuursvergaderingen en 
secretariaat, en kapelanie 1907, gelegen op het kerkhof, verhuurd door kerkfabriek als 
woning voor singles of gezinnen. 

De parochiezaal (vroegere klassenvleugel van de gemeentelijke jongensschool uit 1868, 
later klassen-uitbreiding van de zustersschool op het kerkplein) wordt verhuurd voor 
feesten, koffietafels begrafenissen, tentoonstellingen, grote vergaderingen door vzw. Zaal 

De vroegere gemeenteschoolsite Eynestraat, momenteel gelegen naast 
de supermarkt Spar-Ecam wordt vernieuwd tot een Ontmoetingscentrum, een 
dubbelproject met het centrum in Runkelen door het stadsbestuur, eigenaar van dit 
vastgoed. Architectenbureau a2o Hasselt. Momenteel in gebruik door de KLJ en Club H16. 

Kapel Sint-Genoveva met bedevaartsput, al vermeld in 1403. Gekend bedevaartsoord in 
(fruit)toeristische site. Hoogdag op Kermiszondag na Pinksteren, met processie tot 2016. 
Andere kapellen of kerken in de buurt: OLV van Banneux 1951 Strijp, OLV van Lourdes vml. 
wijkschool Dekken als vervanger afgebroken Lourdesgrot 1986. Pijlerkapellen Sint-Jozef 
1900, Sint-Antonius 1905 , OLV Wellensestraat

Kapel paters Assumptionisten in Sint-Aloysiusinstituut, Kasteelstraat.

Kapelanie 1907 en pastorie 1779
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kerk

dorpsplein

singelplein

pastorie

voorburcht

burchtruïne 
op motteSint-Genovevakerk en beschermde omgeving

Legende p. 36

kerk

vml. pastorie

parochiezaal

vml. kapenanie
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Sint-Genovevakerk omgeving

Kapel en put Sint-Genoveva

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Banneux

Kerkhof ca. 1910
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Genoveva Zepperen Budget Uitvoering

voor 2013 Restauratie toren (fase 1)
Restauratie toren
Restauratie vieringtoren
Vervanging CV
Restauratie daken  (fase 2)
Restauratie daken
Restauratie daken (fase 3)
Restauratie daken 
Restauratie daken 

10 680,91 (toelage)
67 889,50 (toelage)
8 349,00
114 021,41
29 467,12 (toelage)
38 324,17 (toelage)
196 602,40 (toelage)
288 267,34 (toelage)
123 393,08 (toelage)

2005
2006
2007 LDW
2007 LVS
2008
2009
2010 Corvers
2011 Corvers
2012 Corvers

2013

2014 Bliksem-, brand- en inbraakbeveiliging
Restauratie onderdakse gevels en glasramen (fase 4)

140 000 (toelage)
850 000 (toelage 616 171,84)

2015 Ardovlam
Wachtrij

2015 Klokkenherstel, noodverlichting en elektriciteit 24 000 (toelage) -

2016 Binnenschilderwerk 60 000 (toelage) -

2017

2018

2019

na 2019

Zepperen kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

36 826,29 149 593,70 128 541,10 71 313 72 939,69 74 540,13

Zepperen kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

146 935,53 105 387,30



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Genoveva Zepperen 101

3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst:
Misviering  elke week op zondag om 11u.  Gemiddeld 145 gelovigen aanwezig over het 
jaar heen, inbegrepen naamopgaves, begrafenissen, catechese. Gewone viering: 78.  
Doop- en catechesekerk voor federatie. 

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo, banner hoek kerkplein en permanentie parochiesecretariaat pastorie 
Zepperen, Sint-Genovevaplein 21, donderdag 17-18u. . 

Buiten de eredienst: 
Geen lid Open Kerken, kerk is open buiten vieringen tussen Pasen en Allerheiligen van 10 
tot 17u. Van Allerheiligen tot Pasen op afspraak via GSM. Penningmeester KF is actief 
gebouwbeheerder, samen met koster in loondienst.  Koorgedeelte en beveiligde 
voorwerpen achter hek blijven onder alarm staan bij open kerk. Gebruik door lokale 
basisschool en zangkoor voor Kerstconcerten.  Uitzonderlijk concert of literaire avond. 
Geen recepties binnen omwille van maaskalksteenvloer en nabijheid parochiezaal en 
pastorie. Rolstoelvriendelijke kerk. Objecten zijn individueel beveiligd, meldkamer. 2 extra 
uitgangen via sacristieën, uitgezonderd de grote portaaldeur. Blustoestellen met 
werkingscontrole. 

Misviering in kapel Sint-Aloysiusinstituut Assumptionisten elke zondag om 8u. 

Volks bedevaartoord Heilige Genoveva, één van de zgn.
Relikwie in vergulde buste, ter vervanging van ontvreemde reliek . 
Pinkstermaandag bijeenkomst volgens beurtrol in één van de drie gezusterdorpen
Brustem, Rijkel en Zepperen. Genovevaprocessie vernieuwd vanuit Sacramentsprocessie in 
2007, maar laatste keer in 2016 wegens draagvlakverkleining, onveiligheid en wegvallen 
stadssteun. Kruisprocessie met misviering in landbouwbedrijf door Landelijke Gilde. 
Bedevaart naar Kortenbos op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
KVLV, KLJ, Landelijke Gilde, Genovevakoor, Remacluskring (heemkring), Zaalcomité De 3 
Gezusters, Dorpsestaurant Zepperen Tegoar, Ziekenzorg (Samana), Zepperse
Toneelvrienden, Zepperen-Brustem Voetbalvereniging, Het Gouden Wiel , Buurtcomités 
WIJKO, , Plankstroewet, Eynestraat e.a., Kerkfabriek
Moestuinen Waterkuil Zepperen, Sint-Aloysiusinstituut (SOLV) Kasteelstraat met internaat, 

Blavierke basisschool Stokstraat.

2.10

http://www.trudofederatie.be/
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Horeca: Taverne Haspengouw Sint-Genovevaplein, feestzaal De Jachthoorn 
Dekkenstraat, restaurant-hotel De Roosbeekhoeve Roosbeekstraat, 
weekendrestaurant Table Dekkenstraat. Vakantiewoning voor groepen  
Bloesemklooster Eynestraat en Juwel Fruithof Tereykenstraat. Niet inbegrepen 
sportkantines en clubs. 

Gelegen op (bloesem)toeristische routes (o.m. Perenboomgaardenwandeling). 
Fietsroutenetwerk 171/180. In nabijheid van 17de-eeuwse Ouwerxwinning en 
18de eeuwse pastorie. Herberg-restaurant Taverne Haspengouw tegenover de 
kerk.  

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het 
Parochiekerkenplan 2014.

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden 
onderzocht. 

Kerk voor de Rooms-katholieke eredienst, prioritair sinds het 
Parochiekerkenplan 2014.  
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O. Identificatie

Adres: Aalst-Dorp 13 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Aalst
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 15de AFDELING, sectie A, perceel 381 b
Coördinaten: 50.781551, 5.213190
Naam parochie: Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
Nummer parochie: 2400
Inwoners: 724 
Naam federatie: Kana, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Aalst
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0220 852 667
Eigenaar: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
Beheerder: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23077
Beschermingsstatus: niet beschermd. Vastgesteld bouwkundig erfgoed 1980/2009. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: oudste vermelding Alste (1107), voor 19de eeuw patroon Sint-Gertrudis. 
Persoonlijk domein graaf van Loon in baronie Voort. Heerlijkheid op einde 18de eeuw. 
Begeving door abdij ST. Tienden voor de helft aan abdij ST en één zesde abdij Averbode. 
Hulpparochie 1843. 

Bouwgeschiedenis: 
neogotische kerk uit 1845 (provinciaal architect Jaminé Hasselt), gelegen aan het 
dorpsplein, met rondom een ommuurd kerkhof. De zuidoostelijke sacristie is tegelijk met 
de kerk gebouwd. Noordwestelijke uitbouw uit 1960. Deze is opengewerkt naar het koor 

De stijl van 
de 19de eeuwse neogotische architectuur van de kerk. 

Interieur: 
neogotisch interieur met een kruisribgewelf. Spitsbogige triomfboog. Het koor is 
overspannen met een kruisribgewelf en straalgewelf in de koorsluiting. Het interieur is 

pasteltinten geschilderd was. Restauratie van zowel het exterieur als het interieur in 1992.

Beelden: 
laatgotisch triomfkruis tussen schip en koor (eerste helft 16de eeuw). Sint-Petrus, eik, 
barok (tweede helft 17de eeuw). Sint-Paulus, eik, barok (tweede helft 17de eeuw) 

Meubels: 
retabelaltaar, afkomstig uit het Minderbroedersklooster van Turnhout (tweede helft 19de 
eeuw). Twee zijaltaren (ca. 1855). Biechtstoel, eik, Luikse Lodewijk XV-stijl, in zijkapel 
(tweede helft 18de eeuw). 

Orgel: 
neogotisch pijporgel (Joris, Averbode) met orgelkast vervaardigd uit eikenhout (1905-
1915). Het orgel is niet meer bespeelbaar. 

Erfgoedinventaris in erfgoedregister, online op ErfgoedPlus. Oud archief in dekenij ST, 
dynamisch archief in pastorie.

3.11 Aalst Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
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Kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis exterieurzichten
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Onze-Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis interieurzichten o.m. winterkapel 
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen: 
éénbeukig schip van vier traveeën, een koor van één travee met driezijdige sluiting. Aan 
weerszijden van het koor is een ruimte van één bouwlaag aangebouwd. Schip en koor 
bevinden zich onder een zadeldak; de sacristieën onder een zadeldak dat aanleunt tegen 
het koor. De ingebouwde westtoren bestaat uit drie geledingen. De sobere gevels zijn 
opgetrokken uit bakstenen op arduinen plint en met schuine waterlijst die de 
onderdorpels van de spitsboogvensters verbindt. In de zijgevels verlicht één 
spitsboogvenster elke travee. In het koor roosvensters in de rechte travee en drie 
spitsboogvensters in de driezijdige koorafsluiting. 

Uitrusting: 
de verwarmingsinstallatie is recent vernieuwd. Er is beperkt sanitair in de sacristie. De 

oorspronkelijk gebruikt voor de vieringen tijdens de week die toen nog dagelijks 
plaatsvonden. Nu wordt deze ook gebruikt als opslagruimte voor onder andere een 
biechtstoel. De kerk heeft een capaciteit van ongeveer 150 personen

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30230. Verslag L-3814/30230/2001 (interieur), 
verslag L-3814/30230/2013/B (gebouw). 
Momenteel geen lekken of uitspoelingen. Geen barsten of scheuren, of andere urgente 
problemen, tenzij  opstijgend vocht in de muren en vervanging door natuurleien (daken). 

Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 352 m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 2906 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Kerkhof: 
de toegang naar de kerk gebeurt door een pad dat het plein met de kerk verbindt met 
aan weerszijden begraafplaatsen. Het kerkhof is nog actief in gebruik. Er zijn een aantal 
historische graven van notabele dorpsbewoners o.m. professor Tits (neogotisch). De 
inventaris Onroerend Erfgoed vermeldt vijftien grafkruisen van de 16de tot de 18de eeuw 
en twee grafstenen uit de 17de en 18de eeuw. Vervangluidklok uit 1956, luidschema 
zoals federatie Kana. De kerk en het omliggende kerkhof zijn gelegen aan het dorpsplein 
met parkeermogelijkheid 30-
Borgwormsesteenweg, lijn 41/729/731/S12. 

Omgeving: 
Aalst is een middelgroot dorp met belangrijke agrarische activiteiten. Het dorp is gelegen 
aan de Melsterbeek die als een groen lint doorheen het dorp loopt. Aalst heeft echter een 
beperkt recreatief profiel: er zijn amper winkels en horecagelegenheden (Sint-Truiden, 
2000). Er is wel een gemeentelijke feestzaal vlakbij de kerk die in goede staat is en actief 
gebruikt wordt door lokale verenigingen en voor feesten. Ondanks het beperkte 
recreatieve aanbod zijn er wel heel wat overnachtingsmogelijkheden voor toeristen, 
vooral in de vorm van bed & breakfast. 
Andere gerelateerde gebouwen: 
gemeentelijke feestzaal Aalst-Dorp, gebouwd in 1974 en is recent gerenoveerd op 
initiatief van de lokale toneelvereniging. De zaal beschikt over een podium en een keuken 
en er is parkeerplaats voor de zaal. De zaal wordt actief gebruikt door lokale 
verenigingen en wordt verhuurd voor feesten.
Pastorie, 17de-19de-eeuws met vakwerkbouwresten, eigendom van de gemeente. 
Waardevolle tuin.

3.11

toren
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Kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis omgeving

Gemeentelijke feestzaal
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Onbevlekte Ontvangenis Aalst Budget Uitvoering

voor 2013 Vensters in weekkapel en voordeur kerk
Schilderwerken weekkapel en kerk
Elektriciteit en nieuwe verwarming
Herstelling aan schilderwerk

30 000
33 219
34 050
2 729

2008
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Aalst kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

10 040,03 32 202 32 737 33 278 33 837 34 378

Aalst kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

21 517,67 4 625,22



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte Ontvangenis Aalst 109

3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
misviering om de twee weken op zaterdagavond 19u. (20 tot 50 gelovigen). 
Weekendcluster met Gelinden en Groot-Gelmen. Eén van de sacristieën is opengewerkt 
naar het koor en ingericht als winterkapel zodat niet de volledige kerk verwarmd moet 
worden in de winter. 

Communicatie: via website www.kanafederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Brustem Gelmen, ad valvas exterieur kerkgebouw en permanentie parochiesecretariaat 
pastorie Kloosterstraat Groot-Gelmen. 

Buiten de eredienst: 
buiten de uren van de eredienst is de kerk gesloten. Geen andere activiteiten in de kerk. 
Processie in federatie, dus om de zes jaren. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek: 
KVLV, Zaalcomité gemeentelijke feestzaal, Ziekenzorg (Samana), Gezinsbond, Koninklijke 

(toneel), Zangkoor Sint-Cecilia, Petanqueclubs Klikske, Aalsterse Wieler- en 
Motorclub, Sporting Aalst, Kerkfabriek, Buitenschoolse kinderopvang Tutti-Frutti Aalst-
Dorp, Vrije Basisschool De Boomhut, Aalst-Dorp.

Gelegen op toeristische routes. Fiets- en kunstcafé Den Hof, Erberstraat. Bed and breakfast
Rikkeshoeve. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten: 
de kerk is centraal gelegen in het dorp, met parking voor de kerk. Aalst ligt vrij ver van het 
centrum van Sint-Truiden (ca. 6 km) en er zijn slechts zeer beperkt andere functies dan 
wonen aanwezig in het dorp. Een sociale bestemming voor de kerk is daarom 
aangewezen. Nevenbestemming is in eerste instantie het meest aangewezen. Er is reeds 

van de zijbeuken om niet de volledige kerk te moeten verwarmen. 

3.11
Buurtrestaurant (SWOT)

Sterktes: de functie bereikt zowel bewoners van 
Aalst als toeristen. Een buurtrestaurant komt 
tegemoet aan het huidige gebrek aan horeca in 
het dorp. Er zijn immers veel Bed & Breakfasts in 
Aalst maar er is geen restaurant of brasserie. Sint-
Truiden heeft reeds ervaring met sociale 
restaurants zowel in het centrum als de 
deelgemeentes (Den Teluur); de know-how is 
reeds aanwezig. Kerk blijft publieke ruimte, 
behoudt een open karakter. Mogelijk om (een 
selectie van) het roerend erfgoed in situ te 
bewaren en te integreren in architecturaal 
concept

Zwakte: vraagt meestal ingrijpende 
infrastructuurwerken: sanitair en keuken (Den 
Teluur werkt echter met centrale keuken 
waardoor de noodzakelijke infrastructuur 
beperkter is)

Opportuniteiten: Den Teluur is een sociale 
werkgever; werkt met werknemers die moeilijk in 
het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen.

Bedreiging:
geen

http://www.kanafederatie.be/
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Binnenbrengen van de activiteiten van de gemeentelijke feestzaal in de 
kerk   (SWOT)

Sterktes: gebouw behoudt zijn publieke karakter.
Komt tegemoet aan de nood van lokale 
verenigingen voor een feestzaal die 
laagdrempelig is en goede infrastructuur heeft 
(Cultuurraad Sint-Truiden, 2015)

Zwakte: vraagt ingrijpende infrastructuurwerken: 
sanitair en keuken

Opportuniteiten: de gemeentelijke feestzaal is 
architecturaal weinig kwaliteitsvol; het bestaande 
gebouw kan afgebroken worden en de grond 
kan verkaveld worden als bouwgrond. 
Opbrengsten hiervan kunnen geïnvesteerd 
worden in herbestemming van de kerk. 

Bedreiging: nevenbestemming in de ruimte: 
architecturale uitdagingen. Herbestemming: 
desaffectatie

Ontmoetingsruimte voor senioren   (SWOT)

Sterktes: kerk blijft publieke ruimte, behoudt een 
open karakter. Mogelijk om (een selectie van) het 
roerend erfgoed in situ te bewaren en te 
integreren in architecturaal concept. Kan als 
nevenbestemming gerealiseerd worden, 
vertrekkende vanuit de bestaande 
compartimentering

Zwakte: er is op dit moment onvoldoende/geen 
sanitair aanwezig

Opportuniteiten: concept kan makkelijk 
evolueren in functie van de veranderende 
behoeften van het dorp, bijvoorbeeld 
heroriëntering of uitbreiding naar kinderopvang.

Bedreiging:
geen
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Besluit

Scenario 1 en 2 zijn op korte termijn te realiseren als nevenbestemming. Vooral scenario 2
ontmoetingsruimte voor senioren - vraagt beperkte infrastructuur. Scenario 1 en 2

zouden gecombineerd kunnen worden; een risico hierbij is echter wel dat enkel senioren
zich dan aangesproken zouden voelen tot het buurtrestaurant terwijl het bereiken van
een ruimere doelgroep verschillende generaties, zowel bewoners als toeristen een
grote meerwaarde zou zijn. Het neven- of herbestemmen van de kerk tot buurthuis of
feestzaal is architecturaal veel ingrijpender. Dit is op korte termijn ook geen gewenste
piste aangezien de gemeentelijke feestzaal op dit moment in goede staat is. Wanneer er
op langere termijn een renovatie van de zaal opdringt kan een vergelijkende studie
gemaakt worden tussen enerzijds renovatie of vernieuwing van de bestaande zaal en
anderzijds het aanpassen van de kerk tot buurthuis en feestzaal. Voorbeelden van dit
scenario bestaan als neven - en herbestemming. Aangezien de kerk niet beschermd is als
monument kan zowel voor een voorstudie als voor het realiseren van een
nevenbestemming een subsidie van 30% verkregen worden bij het Agentschap
Binnenlands Bestuur

4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Onze-
Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis in Aalst is het kerkbestuur als materiële beheerder.
Door hen wordt in januari 2020 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers
van het CKB, het stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld.
Deze laatste zijn de verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals
scholen, die vraag hebben naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat
naar een flinke vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en
het kerkplein, vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk (15.000 euro, 6
maanden, 30% premie). Eerst studeren en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in
de herbestemmingsbrochure van het Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau
Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel
in opdracht van het stadsbestuur aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar
1997) in de Halmaalwijk. Een realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot.
Ook de inzichten voor financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn
dan aan de orde. De lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds
minder een financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-
profitorganisaties of private investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden
worden met het weinig duurzaam karakter van commerciële invullingen, zoals de
ervaring elders vaak uitwijst. Elke nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van
de diocesane Commissie voor Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Onbevlekte Ontvangenis zal tijdig de nodige budgetten in het artikel honoraria voorzien
om het onderzoek naar bestemming te bekostigen.

3.11
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Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het abonnement op de
Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie bouwkunde en interieur
uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Luikersteenweg +475 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Engelmanshoven
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 13de AFDELING, sectie B, perceel 271 p
Coördinaten: 50.772148., 5.255935
Naam parochie: Sint-Jan Baptist
Nummer parochie: 2403
Inwoners: 421
Naam federatie: Kana, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Jan Baptist Engelmanshoven
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 457 723
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Sint-Jan Baptist
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23108
Beschermingsstatus: niet beschermd. Vastgesteld bouwkundig erfgoed 1980/2009.

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
oudste vermelding Engilmundeshoven (ca. 950). Deel van grafelijk domein Loon en 
schepenbank Gelinden. Door ruil  kwam abdij ST in bezit van de kerk en was voor 2/3de

tiendheffer. Hulpparochie 1843. 

Bouwgeschiedenis: 
gebouwd in de periode 1905-1908. Verving de oudere parochiekerk, een romaans kerkje 
of herbouwing 1587 door abt ST, in de Sint-Jansstraat. Initieel had men het idee om het 
bestaande kerkje te vergroten. Het aantal inwoners van de parochie was in de loop van de 
tweede helft van de 19de eeuw immers sterk gestegen waardoor de bestaande kerk te 
klein geworden was. Vermoedelijk werd gekozen voor een meer centrale locatie. 
Dubbelproject: nieuwe pastorij gebouwd naast de kerk. Na de voltooiing van de nieuwe 
kerk werd het oude kerkje afgebroken, enkel grafsteen rest nog van pastoor J. B. Vossius 
die oorspronkelijk in het kerkkoor lag en bij afbraak van de kerk verplaatst is en 
ingemetseld in de kerkhofmuur. De oude pastorij werd verkocht. De Sint-Jan Baptistkerk is 
ontworpen door architecten H. Martens (1847-1919) en V. Lenertz (1864-1914) in 
neogotische stijl. Deze architecten bouwden verschillende neogotische kerken in de 
omgeving.

In Sint-Truiden werkten zij samen eveneens aan de Sint-Martinuskerk in Velm en architect 
Martens aan de Salvator Mundi kerk in Melveren. Op het moment dat de kerk gebouwd 
werd stonden er amper woningen langs de Luikersteenweg. Deze locatie werd echter 
strategisch gekozen omdat ze gelegen was tussen de twee woonkernen van de parochie: 
Engelsmanshoven en Vrijheers. 

Interieur: 
volledig bepleisterd en beschilderd met neogotische decoratieve patronen met vruchten 
en florale motieven. Het houtwerk van de gewelven is gepolychromeerd in neogotische 
stijl. Op de muur tussen de middenbeuk en het koor fresco (Lou Asperslag 1945): zittende 
Christus, omringd door kerkstichter Sint-Lambertus, kerkpatroon Johannes de Doper, 
bejubeld door twee engelen.

Beelden: 
Kruisbeeld, eik (16de eeuw). Sint-Petrus, gepolychromeerd, eik (17de eeuw). Sint-Rochus, 
gepolychromeerd, eik (17de eeuw). Sint-Jan-de-Doper, gepolychromeerd, eik (18de 
eeuw). Mariabeeld, eik, gekleed (18de eeuw). Polychrome stenen beelden in de 
zijbeuken: H. Hart van Jezus; Sint-Antonius met Jezuskind; H. Theresa; Onze-Lieve-Vrouw; 
Sint-Jozef; H. Lucia met zwaard; Onze-LieveVrouw van Banneux. 
Meubilair: 
twee zijaltaren, laat barok (eind 17de eeuw). Twee expositietronen, gemarmerd hout 
(tweede helft 17de eeuw). Biechtstoel en preekstoel, eik, Luikse Lodewijk XV-stijl (midden 
18de eeuw). Reeks van zes kerkbanken, eik (eerste helft 18de eeuw), geplaatst in de 
transeptarmen. Arduinen doopvont (1752), met messing deksel (20ste eeuw). 
Retabelaltaar, neogotisch (1908), afkomstig uit de oude kerk.

Orgel:
samengesteld uit verschillende andere orgels. Niet beschermd, maar het pijpwerk is 

waardevol. Limburgse orgelbouwer Beckers 1931. Momenteel in slechte staat. 

Erfgoedinventaris in erfgoedregister, kunsthistorisch bij te werken, niet online op 
ErfgoedPlus. Oud archief in Rijksarchief H en dekenij ST, dynamisch archief bij 
privépersoon.

3.12 Engelmanshoven Sint-Jan Baptist

Lit.: Marcel THIJSEN, in Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, Sint-Truiden, 1998, p. 146-147; Rombout 
NIJSSEN en Theo COUN, Engelmanshoven 1898-1907: een dorp bouwt een nieuwe kerk, Kerkfabriek, 
2007.
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Kerk Sint-Jan Baptist zichten
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Kerk Sint-Jan Baptist interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen: 
het grondplan beschrijft de vorm van een kruis. De kerk bestaat uit een driebeukig schip 
van vijf  traveeën, een transeptarm van één travee en een koor van één travee met 
driezijdige koorsluiting. De toren is asymmetrisch ingebouwd in de noordoostelijke 
zijbeuk. Sacristie is aangebouwd aan de kerk in het zuidwesten. De middenbeuk bevindt 
zich onder een zadeldak, de zijbeuken onder aansluitende lessenaarsdaken.  Spitsbogig
hoofdportaal, spitstongewelf in de middenbeuk. In elke travee bevinden zich twee kleine 
spitsboogramen kort naast elkaar geplaatst aan weerszijde van de middenbeuk en een 
enkel klein spitsboograam in elk van de zijbeuken; vijf langgerekte spitsboogramen in het 
koor; drie langgerekte spitsboogramen in de gevel van het hoofdportaal en in de 
transeptarmen.  De kerk is opgetrokken uit baksteen met arduinen lijstwerk. Dak bedekt 
met kunstleien.

Uitrusting: 
de geluidsinstallatie en verwarmingsinstallatie zijn in orde. Er is geen sanitair in de kerk 
zelf, wel in de nabijgelegen parochiezaal. Tijdens de viering wordt de parochiezaal 
geopend zodat het sanitair toegankelijk is voor de kerkgangers. De kerk heeft een 
capaciteit van 200 zitplaatsen en 8 banken voor 20 personen; in de transeptarmen staan 
banken, in de middenbeuk en zijbeuken losse stoelen. Voor de kerk, op niveau van de 
Luikersteenweg is er parkeerplaats.

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30241. Verslag L-3814/30241/2001 (interieur), 
verslag L-3814/30241/2011/B (gebouw).  Grote restauratieplannen gestaakt (CV-ketel
aardgas 40.000, toelage 6.000, en vervanging goten en dak (308.000, toelage 92.000). 
Momenteel zijn er vochtproblemen aan de noordgevel door een probleem in het dak
Geen barsten of scheuren. De restauratie van het dak wordt voorbereid door het 
stadsbestuur als eigenaar. Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

3.12

Sacristie

toren
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Kerk Sint-Jan Baptist omgeving

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 566  m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 3955 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Omgeving
De Sint-Jan Baptistkerk is niet zoals de meeste landelijk gelegen parochiekerken 

dorpskernen van de parochie (Engelmanshoven en Vrijheers). Oorspronkelijk lagen de 
beide dorpskernen verder uit elkaar maar door de aanleg van de steenweg tussen Sint-
Truiden en Luik (N3) ontwikkelden beide dorpen zich in de richting van deze nieuwe 
verbindingsweg. Momenteel is de afstand tussen beide dorpskernen ongeveer 1 km. 
De bebouwing langs de N3 is gekenmerkt door lintbebouwing. De Sint-Jan Baptistkerk 
is echter niet omgeven door andere bebouwing. De N3 wordt gekruist door een brede 
strook open ruimte die de ruimtelijke scheiding vormt tussen de bebouwing van 
Engelmanshoven en Gelinden. Omdat de Sint-Jan Baptistkerk bijna volledig vrij staat in 
de open ruimte is ze vanop afstand duidelijk herkenbaar. Er is wel een groot 
niveauverschil tussen het wegdek en het aangrenzende maaiveld. Zowel ten noorden 
als ten zuiden van de kerk is er aan beide zijden van de weg een zeer mooi uitzicht 
naar het reliëfrijke landschap met weilanden, akkers en fruitbomen. Verschillende 
fietsroutes lopen door het landschap en langs de Sint-Jan Baptistkerk. Omdat deze 
open ruimte verbinding vanuit visueel-landschappelijk oogpunt één van de meest 
waardevolle in de gemeente is, is het open houden van het uitzicht naar de open 
ruimte vanaf N3, prioritair. Bebouwing van de vrije percelen in landelijk woongebied 
dient op een transparante manier te gebeuren, zodat het karakter van de vrijstaande 
kerk gehandhaafd blijft en de kernen van Engelmanshoven en Gelinden niet evolueren 
naar een aaneengesloten lint langs N3. Het gebied wordt opgenomen in het R.U.P., 
deels voor ordening van de woonbebouwing, deels voor ordening van de 
landbouwbedrijfsgebouwen (Stad Sint-Truiden, 2006). Tegenover de kerk is de pastorij 
gelegen, parallel aan de N3. Naast de pastorij, aangebouwd tegen de zijgevel, is de 
parochiezaal gelegen. De tuin van de pastorij bestond oorspronkelijk waarschijnlijk uit 
een boomgaard. Nadat de pastorij niet meer bewoond werd door de pastoor werd 
deze particulier verhuurd. Tegenwoordig is de pastorij herbestemd tot lokale feestzaal. 
In de voormalige tuin van de pastorij is een petanquepiste aangelegd voor de lokale 
petanqueclub. 
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Sint-Jan Baptistkerk omgeving

Grote en kleine klok. Voor half uur en uurslag. 3 x Angelus. Voor de diensten wordt 
geluid. Ook bij begrafenissen, man/vrouwregime, zoals in de hele federatie Kana. 
Regelmatig uitgezet omdat Gelinden vlakbij tegelijk luidt. Kerktoren is niet verlicht.
Parkeergelegenheid langs Luikersteenweg. Bushalte Groot-Gelmenlaan 250 m, lijn 
26/734/S12. 

Andere gerelateerde gebouwen: 
pastorij Luikersteenweg, samen met de kerk en in dezelfde stijl gebouwd. Momenteel 
herbestemd tot lokale vergaderlokalen. De parochiezaal Luikersteenweg, grenst aan 
de pastorij maar is later gebouwd. De zaal beschikt over een keuken en heeft een 
capaciteit van ongeveer 200 zitplaatsen. Verschillende lokale verenigingen maken 
gebruik van de parochiezaal waaronder de Heemkundige Kring Zuid-Oost en de 
petanqueclub
koffietafels na een begrafenis. 

Engelmanshoven heeft ongeveer 450 inwoners. Daarmee is Engelmanshoven, na 
Halmaal het kleinste kerkdorp in Sint-Truiden. 



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Jan-Baptist Engelmanshoven 119

Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Jan Baptist Engelmanshoven Budget Uitvoering

voor 2013 Renovatiewerken 
Herstel klokken en elektrische luidmachine
Herstel vieringtoren, kuisen zolder en duivenwering

77 010 (toelage)
12 342
41 942

2007 Dijkmans
2011 Clock-o-Matic
2012 Vanmarsenille

2013 Nazicht en stemmen orgel 13 310 2013 Etienne de Munck

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Engelmanshoven kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

21 765,52 37 961,04 24 471,04 33 465 34 267 35 212

Engelmanshoven kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

36 836,28 0
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
Misviering om de twee weken op zaterdagavond om 17u30, weekendcluster met Brustem
en Ordingen. Er vinden ook regelmatig begrafenissen plaats in de kerk, huwelijken zijn er 
nog zelden. Gemiddeld 50 aanwezigen. 

Communicatie: via website www.kanafederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Brustem Gelmen, ad valvas exterieur kerkgebouw en permanentie parochiesecretariaat 
pastorie Kloosterstraat Groot-Gelmen. 

Buiten de eredienst: enkel geopend tijdens de uren van de eredienst. Geen andere 
activiteiten in de kerk. Processie in federatie, dus om de zes jaren. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek: 
KVLV De Bezige Bijen, Joh de Mannen, Catechesegroep, Wijnproevers, Zaalcomité 
Parochiezaal, Petanqueclub Onder de Toren, Jeugd Chiro Engroli met lokaal in Groot-
Gelmen, Kerkfabriek, Basisschool GO.

Fietsroutenetwerk 164/167. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten: de kerk is niet beschermd maar is wel in zijn 
oorspronkelijke staat bewaard, met charmant, neogotisch interieur. De ligging van de kerk 
ten opzichte van de N3 is onaantrekkelijk. Langs het zuid-westen is er echter een zeer 
mooie aansluiting van de kerk en het kerkhof op het achterliggende landschap. Een 
alternatieve toegangsweg (kasseipad) is voorzien langs het zuidwesten. Er lopen 
verschillende fietsroutes langs de kerk. Pastorij in gebruik als feestzaal, de parochiezaal ligt 
ook naast de kerk.

3.12
Ruimte voor verenigingsleven (jeugdbewegingen)  (SWOT)

Sterktes: dit scenario speelt in op de noden van 
de lokale bevolking van Engelsmanshoven en 
Gelinden. Het is een grote kerk met 
mogelijkheden voor tijdelijk en reversibel 
compartimenteren. Behoud sociale en publieke 
functie. Kan zowel als neven- als herbestemming 
gerealiseerd worden

Zwakte: aansluiting met Luikersteenweg zou 
heraangelegd moeten worden: bijvoorbeeld plek 
voorzien waar kinderen veilig kunnen wachten op 
hun ouders

Opportuniteiten: mits beperkte heraanleg van het 
kerkhof kan een interessante relatie met het 
achterliggende landschap gecreëerd worden. .
Mogelijkheid voor aansluiting op bestaande 
fietsroutenetwerk

Bedreiging: herstelling van het dak noodzakelijk

http://www.kanafederatie.be/
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Erfgoeddepot met toeristische ontsluiting (SWOT)

Sterktes: kan als neven- of herbestemming 
gerealiseerd worden . Goede toegankelijkheid 
depot via de Luikersteenweg. Toeristische 
ontsluiting via fietsroutenetwerk dat achter de 
kerk doorloopt

Zwakte: aanwezige ramen laten UV-stalen toe die 
schadelijk kunnen zijn voor de objecten. Daarom 
moeten ramen langs de binnenzijde afgeschermd 
worden. Inrichting van een depot is erg 
beeldbepalend. Bij nevenbestemming is 
compartimentering noodzakelijk

Opportuniteiten: investering in depot kan 
doorstromen naar kerkenpatrimonium

Bedreiging: bouwtechnische staat van de kerk is 
momenteel onvoldoende voor het realiseren van 
een depot

Alternatief logeren: innovatief en creatief concept uitwerken voor 
logement (SWOT)

Sterktes: interessante relatie met het 
achterliggende landschap. Aansluiting op 
bestaande fietsroutenetwerk mogelijk.
Verschillende pijlers van toerisme in Sint-Truiden 
komen samen in dit project: Haspengouws 
landschap & religieuze geschiedenis van de stad

Zwakte: herinrichting van het kerkhof 
noodzakelijk

Opportuniteiten: a
Limburg- Kan 
beschouwd worden als een tijdelijke, reversibele 
ingreep. Sanitair kan voorzien worden in de 
sacristie indien herbestemming; indien het niet 
wenselijk is een sanitaire blok in de kerk te 
voorzien zou dit buiten de kerk aangelegd 
kunnen worden; herinrichting van het kerkhof 
lijkt dan noodzakelijk

Bedreiging:
geen
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Besluit

Voor de kerk van Engelmanshoven is zowel neven- als herbestemming mogelijk en dit voor
elk van de drie . Indien men kiest voor een nevenbestemming kan de bestaande
gebedsruimte verkleind worden, aangezien de gelovige gemeenschap niet de volledige
kerk nodig heeft. Voor grote begrafenisvieringen kan er dan uitgeweken worden naar
Gelinden. Voor het realiseren van scenario 1 - ruimte voor (jeugd)verenigingen - kan het
koor en de transeptarmen gebruikt worden als religieuze ruimte; de rest van het schip kan
ingericht worden voor de nieuwe functie. Voor scenario 2 - alternatief logeren - is er geen
fysieke opdeling noodzakelijk; er kan gewerkt worden met een box die in de kerk
geplaatst wordt. Voor scenario 3 - erfgoeddepot - kan men de kerk compartimenteren
waarbij het schip als depot ingericht wordt; het nadeel is wel dat de inrichting van een
depot in dat geval erg beeldbepalend kan zijn; een aangepaste ontwerpoplossing is
wenselijk. Als alternatief kan men kiezen voor een vrijstaande box-in-box constructie. Het
nadeel bij deze kerk is dat de zijbeuken een stuk lager zijn dan de middenbeuk en de box
dus slechts een beperkt aantal objecten zou kunnen bevatten. Indien men kiest voor een
herbestemming is het nodig om de parochiestructuur aan te passen. Vermoedelijk kan er
een draagvlak gecreëerd worden voor het samenvoegen van de parochies van
Engelsmanshoven en Gelinden. Tijdens de restauratie van de kerk van Gelinden vieren
beide parochies immers samen wekelijks de eucharistie in de kerk van Engelsmanshoven.
De afstand tussen beide kerken is minder dan 1 km. In dat geval is het behoud van de kerk
van Gelinden als parochiekerk het meest aangewezen omwille van de ligging in de
dorpskern, de architecturale en historische waarde van de kerk.

3.12
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Sint-Jan
Baptist in Engelmanshoven is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen wordt in
januari 2019 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB, het
stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn de
verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag hebben
naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk (ca. 20.000 euro, 6
maanden, 30% premie). Eerst studeren en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in
de herbestemmingsbrochure van het Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau
Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel
in opdracht van het stadsbestuur aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar
1997) in de Halmaalwijk. Een realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot.
Ook de inzichten voor financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn
dan aan de orde. De lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds
minder een financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-
profitorganisaties of private investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden
worden met het weinig duurzaam karakter van commerciële invullingen, zoals de
ervaring elders vaak uitwijst. Elke nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van
de diocesane Commissie voor Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Sint-Jan Baptist zal
tijdig de nodige budgetten in het artikel honoraria voorzien om het onderzoek naar
bestemming te bekostigen.
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Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het abonnement op de
Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie bouwkunde en interieur
uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Sint-Quintinusstraat 2 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Gelinden
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 14de AFDELING, sectie A, perceel 250
Coördinaten: 50.766553 5.263309
Naam parochie: Sint-Martinus
Nummer parochie: 2404
Inwoners: 1435
Naam federatie: Kana, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Quintinus Gelinden
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 457 327
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Sint-Quintinus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23119
Beschermingsstatus: kerk en kerkhofmuur beschermd als monument MB 13-02-1998 (BS 
12-06-1998). Kerkhof beschermd als dorpsgezicht idem.

Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
Oudste vermelding Gledela (1002). Persoonlijk domein graaf van Loon met schepenbank 
voor de regio. De eerste kerk van Gelinden werd gebouwd in opdracht van Sint-Trudo, 
stichter en heilige abt van de Trudo-abdij te Sint-Truiden, in de 7de eeuw. Deze kerk was 
reeds toegewijd aan de H. Quintinus, die Sint-Trudo bijzonder vereerde. De parochie 
omvatte ook Klein-Gelmen en het gehucht Maesnil. Beheerd vanuit de abdij OLV ad fontes
Luik, later vanuit kapittels Sint-Maternus en Sint-Lambertus in die stad. 

Bouwgeschiedenis: 
de huidige kerk is gebouwd in 1791 in laat-classicistische stijl. De toren van de vorige kerk 
bleef staan tot 1873. De vroegere toren werd afgebroken tot de hoogte van de kerkmuur. 
De nieuwe toren was een ontwerp van architect J.(?) Jaminé en was klaar in 1873. Bij een 
bombardement op de steenweg tussen Sint-Truiden en Luik tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (1940) werd de kerk van Gelinden gedeeltelijk vernield; het dak van de 
kerk, de toren, het plafond van het kerkschip en de glasramen waren ernstig beschadigd. 
In 1942 werden er nieuwe ramen in de kerk geplaatst maar deze werden in 1949 opnieuw 
vervangen door kleurglas naar ontwerp van Coëme van Sint-Truiden. In 1960 werden ook

zes glasramen geplaatst naar ontwerp van Roger Daniels uit Sint-Truiden. Tussen 1945 en 
1950 werden er verschillende herstellingen uitgevoerd aan het dak. Grote restauratie dak 
en toren in 2015. 

Interieur: 
de kerk is gepleisterd en was oorspronkelijk wit. In de loop der jaren is de kerk 
verschillende malen overschilderd, o.m. in polychromie met sjabloonmotieven. Een 
venstertjes-onderzoek werd uitgevoerd. De Sint-Quintinuskerk is vooral belangrijk omwille 
van de centraalbouw van het schip en het interieur. Er zijn immers bijzonder weinig laat-
classicistische kerkinterieurs bewaard gebleven. 

Beelden en meubilair:
een gedeelte van het barokke meubilair is afkomstig uit de voormalige kloosterkerk van 
de ongeschoeide karmelietessen te Hoei. Sint-Sebastiaansbeeld, gedecapeerd, eik (eind 
16de eeuw). Mariabeeld, gepolychromeerde eik, gekleed, Maria-altaar (eind 17de eeuw). 
Kruisbeeld, gepolychromeerde eik (17de eeuw). Sint-Jozef met Kind (circa 1700). 
Hoofdaltaar Sint-Jozef, toegeschreven aan Jean Delcour (circa 1700). Twee zijaltaren OLV 
en Quintinus (begin 18de eeuw). Biechtstoelen, preekstoel, lambrisering, communiebank 
(doopkapel) aangekocht in 1802, eik (eerste kwart 18de eeuw). Preekstoel met rijke 
iconografie: Elias, OLV decor Carmeli, Theresia van Avila, Spes, Caritas, Fides, Fortitudo, 
vier kerkvaders in buste op klankbord boven. Trap werd recent weggenomen. 
Kerkbanken (eerste helft 18de eeuw). Doopvont in kalksteen (ca. 1500) met deksel in 
koper. Reliekschrijn, verguld kerkmodel met relieken van Sint-Quintinus. Altaardoek Sint-
Kwintensaltaar eeuw). Altaardoek 
Maria-

Orgel: 
gesigneerd door orgelbouwer Theodoor Ruef Sint-Truiden, uit 1884-1889. Beschermd. De 
eiken omkasting in eclectische stijl staat volledig los van het eigenlijke orgel. Het front 
wordt gevormd door een grote vlakke middentoren geflankeerd door twee lagere 
zijvelden met daarnaast half naar buiten gerichte ronde zijtorentjes. Alle torens en 
pijpvelden zijn boven voorzien van rondbogen. De middentoren en de zijvelden bestaan 
uit pijpwerk van de montre, de zijtorens zijn niet sprekend. Het klavier is ingebouwd aan 
de voorzijde. Verdampingsemmers met water zijn nodig om de luchtvochtigheid voor het 
houtwerk te verzekeren.

Erfgoedinventaris opgemaakt door Erfgoed Haspengouw en online op ErfgoedPlus. Oud 
archief in Rijksarchief H, dynamisch archief in pastorie en bij privépersoon.

3.13 Gelinden Sint-Quintinus
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Sint-Quintinus exterieur- en interieurzichten

Lit.: Rombout NIJSSEN, Inventarissen van de kerkarchieven en van andere archieven in bewaring 
gegeven door de kerkfabrieken van Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot-Gelmen en Melveren : 
overdrachten 1998-2000, Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2011.
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Hoogaltaar

CV-ketel in zuidelijke 
bijbouw toren 

Sacristie
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen: driebeukig schip van drie traveeën, een koor van één 
rechte travee met vlakke sluiting. Twee sacristieën zijn aangebouwd aan weerszijden van 
het koor. Zware, half ingebouwde, neoclassicistische westtoren met twee geledingen, 
afgelijnd door hoekbanden, en bekronende, ingesnoerde spits. Middenbeuk en zijbeuken 
onder één groot zadeldak; afzonderlijke puntdaken voor het koor en de sacristieën. Eén 
sober segmentboograam in elke travee van de zijbeuken. De kerk is opgetrokken uit 
baksteen met kalkstenen lijstwerk. Het dak is bekleed met kunstleien. Het interieur 
ontvouwt zich als een laat-classicistische centraalbouw, uniek voor Sint-Truiden. De 
centrale travee van de middenbeuk is overspannen met een beschilderd houten gedrukt 
koepelgewelf, rustend op vier pijlers met een eenvoudig kapiteel. De overige zolderingen 
zijn vlak. Een brede rondboog verbindt het kerkschip met het koor 

Uitrusting: 
de luchtverwarmingsinstallatie op aardgas is vernieuwd tijdens de recente restauratie van 
de kerk en geautomatiseerd met constante 12° Er is ook een nieuwe geluidsinstallatie. 
Sanitair in noordelijke sacristie. De kerk heeft een capaciteit van ongeveer 150 (nieuwe) 
zitstoelen.

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 20030.Verslag  L-3814/30030/2003 (interieur): 
verwarmingsinstallatie ongeschikt. Verslag L-3814/30030/2005/B (bouwkunde). 
De grote restauratie is lopende met de laatste fasen in de wachtrij. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 484 m2
Voetafdruk perceel (vml. kerkhof): 2447 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. De later 
aangebouwde sacristieën zijn ruim. 

Kerkhof: 
de directe omgeving van de kerk bestaat uit een plein met parkeermogelijkheden langs 
en achter de kerk. Rond de kerk ligt een klein grasveld, op de plek waar oorspronkelijk 
het kerkhof gelegen was. De oude kerkhofmuur is gedeeltelijk bewaard. 
De geautomatiseerde (Apollo II) kerkklokken luiden niet meer sinds een beschadiging 
door blikseminslag in 2003. Wijzerplaat in de vier torengevels. Een herstelling van de 
klokken is voorzien in de tweede restauratiefase. Oude uurwerkmekaniek is bewaard. 2 
klokken door Michiels Doornik in 1952: 701 kg. en 430 kg. Normaal luiden zoals in de hele 
federatie Kana.  Bushalte bij kerk, lijn 734/S12. 

Omgeving: 
de kerkdorpen Gelinden, Groot-Gelmen en Engelmanshoven worden als één dorpsgeheel 
ontwikkeld. Het plein langs de kerk van Gelinden wordt als één van de belangrijke pleinen 
van dit dorpsgeheel ontwikkeld. De N3 tussen Sint-Truiden en Luik doorsnijdt dit 
dorpsgeheel; dit is permanent maar de bestaande barrière wordt zo veel mogelijk 

die het begin en einde van de verschillende dorpen markeren. Men tracht ook het zicht 
vanaf de N3 op het landschap zo veel mogelijk te vrijwaren of zelfs te versterken. Aan de 
inkom van Gelinden zal op de N3 een duidelijke baken gecreëerd worden met een visuele 
versmalling van de rijweg, die snelheidsremmend zal werken en het inbrengen van een 
stevige middenberm die op een aantal plaatsen vlotter en veiliger oversteken garandeert 
(Stad Sint-Truiden, 2000). Ten zuidoosten, met een uitloper ten noordoosten van de kerk, 
ligt het natuurgebied Het Overbroek. Het gebied is 40 hectaren groot met binnen het 
gebied een hoogteverschil van 27 meter. Het gebied omvat de alluviale vlakte van de 
Herck, de steile dalhellingen met kalkgraslanden, hoogstammige boomgaarden en een 

mergels van Gelinden
Verschillende wandelroutes lopen doorheen dit gebied. 

Andere gerelateerde gebouwen:
de pastorij was oorspronkelijk eigendom van de stad maar is particulier verkocht en in 
gebruik genomen als privéwoning. De parochiezaal Lindehof is permanent verhuurd via 
een erfpachtovereenkomst en wordt wekelijks gebruikt.

Gelinden heeft een bevolkingsaantal van ongeveer 1400 inwoners en is zo één van de 
middelgrote dorpen in Sint-Truiden.

3.13
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Neoclassicistische ingebouwde toren

Preekstoel en 
vroegere polychromie

Scheuren in het metselwerk 
en beschadigde glasramen

Altaardoek Kruisafname
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Sint-Quintinuskerk omgeving met beschermd landschap op Overbroek
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Quintinus Gelinden Budget Uitvoering

voor 2013

2013 Vervanging CV 87 820 (toelagen) 2013

2014 Restauratie dak (fase 1) 1000 000 (toelagen) 2015

2015 Restauratie gevels, kerkhofmuren en glasramen (fase 2)
Restauratie interieur (fase 3)

905. 19 (toelagen 794 088,97)
1251 400 
(toelagen 1058 059,03)

Wachtrij
Wachtrij

2016

2017

2018

2019

na 2019

Gelinden kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 521 875 16 710 17 115 17 735 18 060

Gelinden kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

11 275,26 177 035,84
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst:
misviering om de twee weken op zaterdag om 17u30. Weekendcluster met Aalst en 
Groot-Gelmen. 

Communicatie: via website www.kanafederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Brustem Gelmen, ad valvas exterieur kerkgebouw en permanentie parochiesecretariaat 
pastorie Kloosterstraat Groot-Gelmen. 

Buiten de eredienst: 
enkel open tijdens de uren van de eredienst. Er vinden ook geen andere activiteiten plaats 
in de kerk.
Processie met federatie, dus om de zes jaar.

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
Heemkring Zuid-Oost Sint-Truiden, Zaalcomité Parochiezaal Lindehof, Chiro ENGROLI met 
lokaal in Groot-Gelmen, Showgroep Flash (toneel), Bond Derde Leeftijd Gelinden-
Engelmanshoven, Kerkfabriek, Buitenschoolse kinderopvang Gelinden-Dorp, Vrije 
Basisschool GO Gelinden, Socialistisch vooruitziende vrouwen, Wielertoeristen Gelinden , 
Aulenteer Natuurpunt Natuur.huis Kleinveldstraat, Jacht- en Natuurbescherming 
Steenbron vzw. 

Horeca: café De Linde Gelinden-Dorp. 

De kerk ligt vlakbij het natuurgebied Het Overbroek waardoor verschillende wandelroutes 
langs de kerk lopen, o.m. Beemdenwandeling (Egoven). Hotel Ri Coëme Luikersteenweg. 
Fietsroutenetwerk knooppunt 164.

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten:
De kerk is centraal gelegen in het dorp. Er is parkeergelegenheid op het kerkplein. De kerk 
wordt momenteel gerestaureerd en daarbij is een geheel nieuwe verwarmingsinstallatie 
aangebracht van bijzonder goede kwaliteit. Beschermd als monument met waardevolle 
interieurelementen en orgel. Gelegen nabij natuurdomein Het Overbroek en aansluitend 
aan wandelroutes.

3.13
Erfgoed-depot (religieus depot)  (SWOT)

Sterktes: mogelijk om het roerend erfgoed in situ 
te bewaren. Er is een zeer goede 
verwarmingsinstallatie in de kerk gebracht tijdens 
de meest recente restauratie. Hierdoor kan de 
temperatuur in de kerk zeer constant gehouden 
worden. Goede toegankelijkheid

Zwakte: inrichting van een depot is erg 
beeldbepalend. Kerk is moeilijk te 
compartimenteren omwille van de centraalbouw
aanwezige ramen laten UV-stalen toe die 
schadelijk kunnen zijn voor de objecten. Daarom 
moeten ramen langs de binnenzijde afgeschermd 
worden.

Opportuniteiten: recente investering in 
verwarmingsinstallatie van de kerk zijn eveneens 
noodzakelijk voor depot. Investering in 
depotruimte is sowieso noodzakelijk; deze 
investering kan op deze manier tevens 
doorstromen naar kerkenpatrimonium

Bedreiging: depot is meestal geen publiek 
toegankelijk gebouw; eventueel kan er wel een 
tentoonstellingsruimte ingericht worden die wel 
publiek toegankelijk is. Ver van het 
centrumgelegen: moeilijker toeristisch te 
ontsluiten. 

Gemeenschapsruimte  (SWOT)

Sterktes: gebouw behoudt zijn publieke karakter Zwakte: de kerk is in zeer goede staat en recent 
gerestaureerd. De kerk is ook beschermd als 
monument waardoor het binnenbrengen van 
infrastructuur zoals een keuken moeilijk is

Opportuniteiten: concept kan inspelen op de 
behoeften van het dorp, bijvoorbeeld 
heroriëntering of uitbreiding naar kinderopvang, 
ontmoetingsplek voor senioren, vergaderlokaal 
voor verenigingen

Bedreiging:
geen

http://www.kanafederatie.be/
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Besluit

Omwille van het waardevolle interieur van de Sint-Quintinuskerk en de unieke typologie is
een culturele bestemming het meest aangewezen. Scenario 1 - een her- of
nevenbestemming als erfgoed-depot is daarom een zeer geschikte bestemming.
Daarenboven is er recent een zeer goed klimatologisch systeem in de kerk geïnstalleerd
waardoor de kerk reeds goed uitgerust is om als depot dienst te doen. Het realiseren van
dit scenario als een nevenbestemming is niet evident. De specifieke typologie van de kerk,
een centraalbouw, stelt immers grote uitdagingen op vlak van compartimentering of het
toevoegen van een box-in-box; een ruimtelijke ingreep dreigt de ruimtelijke beleving
immers aan te tasten. Bij herbestemming stelt dit probleem zich veel minder. Scenario 2 -
gemeenschapsruimte - is om dezelfde reden moeilijk als nevenbestemming te realiseren.
Herbestemming is wel mogelijk. De noodzakelijke infrastructuur kan in dat geval
geïntegreerd worden in de sacristieën. De grootste uitdaging in dat geval is het
(betekenisvol) integreren van het roerend erfgoed. De kerk van Gelinden ligt op minder
dan 1 km afstand van de Sint-Jan Baptistkerk van Engelmanshoven. Vermoedelijk kan er
een draagvlak gecreëerd worden voor het samenvoegen van de parochies van
Engelsmanshoven en Gelinden. Tijdens de restauratie van de kerk van Gelinden vieren
beide parochies immers samen wekelijks de eucharistie in de kerk van Engelsmanshoven.
In dat geval is het behoud van de kerk van Gelinden als parochiekerk het meest
aangewezen omwille van de ligging in de dorpskern, de architecturale en historische
waarde van de kerk.

3.13
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Sint-
Quintinus in Gelinden is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen wordt in juni
2021 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB, het
stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn de
verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag hebben
naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen. Vermits deze kerk beschermd is als monument zijn consult en
toelating noodzakelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk noodzakelijk. Kost: ca.
15.000 euro, 6 maanden, 30% premie (80% onderzoekpremie bij beschermd monument)
Eerst studeren en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in de
herbestemmingsbrochure van het Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau
Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel
in opdracht van het stadsbestuur aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar
1997) in de Halmaalwijk. Een realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot.
Ook de inzichten voor financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn
dan aan de orde. De lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds
minder een financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-
profitorganisaties of private investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden
worden met het weinig duurzaam karakter van commerciële invullingen, zoals de
ervaring elders vaak uitwijst. Elke nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van
de diocesane Commissie voor Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Onbevlekte Ontvangenis zal tijdig de nodige budgetten in het artikel honoraria voorzien
om het onderzoek naar bestemming te bekostigen.
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Het beschermde statuut van de kerk Sint-Quintinus en haar omgeving maakt de
parallelle opmaak van een beheersplan noodzakelijk, zeker indien de verhoogde
erfgoedpremie 80% voor restauratie wordt nagestreefd, onder meer omwille van
dubbele bescherming. Ook deze opdracht door een beslagen studiebureau moet
begroot worden (ca. 12.000 euro, 6 maanden, 80% premie). De digitale opmeting wordt
hergebruikt. Als beschermd gebouw van de eredienst is er 80% betoelaging voorzien.
Deze premie geldt enkel voor erfgoedwaardenbehoud, niet voor comfortverbetering.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het abonnement op de
Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie bouwkunde en interieur
uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Gorsem-Dorp +56 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Gorsem
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 7de AFDELING, sectie A, perceel 272 b
Coördinaten: 50.832850, 5.164360
Naam parochie: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
Nummer parochie: 2405
Inwoners: 500
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Gorsem
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 466 532
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23090
Beschermingsstatus: kerk (zonder sacristie) beschermd als monument MB 09-03-1996 (BS 
17-10-1996). Kerk en kerkhof beschermd als dorpsgezicht idem. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
oudste vermelding in 1064 als Grusmithis, verwerving door abdij Cornilimunster van 
bisschop van Toul. Heerlijkheid, deel van graafschap Duras, in 1377 familie van 
Schoonhoven. Kerk in 1487 ingelijfd bij OLV-kapittel ST, tiendheffer, met kanunnik als 
bedienaar. Enclave Schelfheide bij Nieuwerkerken.  

Bouwgeschiedenis:
sober laat-classicistisch zaalkerkje uit het einde van de 18de eeuw. De ingebouwde 
westtoren dateert uit de 19de eeuw, evenals de sacristie die aangebouwd is in het zuid-
oosten. Het schip en koor zijn voorzien van één rondboogvenster per travee. 
Tegen de westgevel, boven de toegang hangt een een modern reliëf van de 
patroonheilige van de kerk. Tegen de muur van de kerk staan een grafsteen (1356) en een 
twee grafkruisen (1632 en 1667) 

3.14 Gorsem Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming

Kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming exterieurzichten



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017  - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Gorsem

Beelden en meubilair:
romaanse doopvont (13de eeuw). Wijwatervat, gedateerd 1619. Sedes Sapientiae
(Maasland, 12de eeuw), moderne polychromie, kind en deel van zetel uit latere periode 
(vermoedelijk 19de eeuw). Sint-Augustinus, gepolychromeerd hout (circa 1500). Sint-
Lambertus, gepolychromeerd hout (circa 1500). Jezus aan kruis, hout (vermoedelijk 17de 
eeuw). Sint-Rochus, gepolychromeerd hout (17de eeuw). Onze-Lieve-Vrouwebeeld met 
Kind, gepolychromeerd hout (einde 17de eeuw). Sint-Sebastiaan, gepolychromeerd hout 
(17de eeuw)
Grafsteen met datering 1356, hardsteen. Grafkruis (exterieur) van Sacharias Bosmans 
(+1632) en echtgenote Margareta Schuppen (+1632) met voorstelling van Jezus aan het 
kruis, hardsteen. Grafkruis (exterieur) van Goevaert Peecstaert (+1667), geplaatst door 
Lusbeth Scheven, met Jezusmonogram en voorstelling van Jezus aan het kruis, hardsteen.
Grafkruis (exterieur) van pastoor Quintinus Quwerx (+1837), hardsteen.

Orgel:
Orgel J. Verlo (?) 18de eeuw, herstel pianostemmer Festraets Sint-Truiden 1940 en Van de 
Loo Leuven 1955. Waardevol orgel van orgelbouwer Picard, 1752 . Het orgel, de kast en 
de balustrade zijn als één geheel ontworpen en vervaardigd uit eikenhout. Reparatie 1838 
door Clerinx, afkomstig uit kerk Velm. 

Erfgoedinventaris  in erfgoedregister, online op ErfgoedPlus. Oud archief in Rijksarchief H 
en dekenij ST, dynamisch archief in pastorie.

Kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming interieurzichten

Lit.: Jos GYSELINCK, Sint-Truiden: Gorsem Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming en 
omgeving, Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000394, 1996; Daniëlle KEVERS, 
Gorsem, in Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, Sint-
Truiden: Erfgoedcel, 2012, p. 38-43.
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Kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
het schip heeft vier traveeën en het koor één rechte travee met driezijdige sluiting. 
Hoofdbeuk met zijbeuken en transept. De kerk is bedekt met een leien zadeldak; de 
sacristie, met een tentdak, is eveneens met leien bedekt. De kerk is volledig opgetrokken 
uit baksteen, kalksteen plint aan de westgevel en omlijsting rond de toegang in diezelfde 
gevel. Bijgebouwtjes: Vlot toegankelijk voor mindervaliden.

Uitrusting::
verwarmingsinstallatie en geluidsinstallatie zijn in orde. Geen sanitair. Capaciteit van 150-
300 zitstoelen, geen banken. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30024. Verslag L-3803/30024/2012/I (interieur) . 
Verslag L-3803/30024/2013/B (gebouw). Dakwerken noodzakelijk. Blijvend opstijgend 
vochtprobleem voor binnenbepleistering. Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 237 m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 1523 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Kerkhof:
ligt ten westen van de kerk en is nog actief in gebruik. Het kerkhof is visueel afgescheiden 
van de straat en is enkel bereikbaar via een smalle toegangsweg langs de kerk, die de 
straat verbindt met de toegang van de kerk. Tegen de kerkhofmuur staan enkele 
historische graven opgesteld: een grafsteen met jaartal 1356 en twee grafkruisen van 
1632 en 1667. Geen torenverlichting, wel torenuurwerk op afstandsbediening. 
Onderhoud door Clock-o-Matic. Grote klok zonder opschrift 410 kg. Kleine klok  (Vanden 
Gheyn Leuven 1728) 250 kg slaat half uur en uurslag. Angelus om 12 en 18 uur. Ook bij 
begrafenissen 
Bushalte Planterijstraat op 250 m, lijn 5/30/105. 

Omgeving:
Gorsem wordt samen met Runkelen ontwikkeld als een middelgroot dorpsgeheel met een 
aantal gezamenlijke voorzieningen, verdeeld over beide straatdorpen. Via twee lokale 
toegangsstraten wordt het dorpsgeheel Gorsem-Runkelen verbonden met de binnenstad; 
de kerk van Gorsem is gelegen op één van deze toegangswegen die Gorsem via Nieuw-
Sint-Truiden met de binnenstad verbindt. De Molenbeekvallei wordt beschermd en 
natuurlijk verder ontwikkeld als groene corridor tussen beide dorpen. Om het karakter 

beide kernen om automobilisten te laten aanvoelen dat ze het woongebied binnenrijden. 
Daarnaast wil men de identiteit van de bestaande pleinen versterken; voor Gorsem is dat 
het plein aan Gorsem-Dorp ter hoogte van de kerk. De kerk is visueel afgescheiden van de 
straat omdat 
men dit plein daarom niet noemen. Het is nodig een andere identiteit te geven aan dit 
plein. De kerk en het kerkhof zijn toegankelijk via een smalle weg langs de pastorij.  Ten 
westen van de kerk opent zich het landschap rondom het kasteel van Duras dat 
beschermd is omwille van zijn landschappelijke waarde. Gorsem is eveneens een 
toonaangevend dorp voor de fruitsector in Sint-Truiden. Het agrarische karakter van het 
dorp wil men in de toekomst verder versterken met een uitbreiding van het agrarische 
gebied ten oosten van de dorpskern.

3.14

toren
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Kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming omgeving

Andere gerelateerde gebouwen:
pastorij Gorsem-Dorp. Veel later dan de kerk gebouwd en is momenteel verhuurd aan een 
sociale woningmaatschappij. Parochiezaal Gorsem-Dorp.
De parochiezaal is recent gerenoveerd en wordt actief gebruikt. De zaal beschikt over sanitair en 
een keuken en heeft een capaciteit van 100 personen.
Andere kapellen of kerken in de buurt: XXXXXX
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw OLV Tenhemelopneming Gorsem Budget Uitvoering

voor 2013 Schilderwerken 17 910,66 2004

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Gorsem kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

19 019,20 39 306 41 229,23 19 818 20 118 20 453

Gorsem kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

7 721,78 16 206,62
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
misviering wekelijks op vrijdag om 18u. Er vinden 4 tot 5 begrafenissen per jaar plaats in 
de kerk en af en toe een huwelijksviering (één huwelijk om de vier à vijf jaar). Geen 
dopen, vermits er federatieve doopvieringen zijn. 25-30 personen per vrijdagdienst.

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo, ad valvas kerkdeur. Geen permanentie in parochiesecretariaat.

Buiten de eredienst. 
De kerk is enkel geopend tijdens de uren van de eredienst. Geen activiteiten buiten de 
eredienst.

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
Zaalcomité Parochiezaal (kerkfabriek), Grussmitties feestvereniging, Performance Cycling
Team, Kerkfabriek.

Horeca: café Pannenhuis Metsterenweg. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten:
interessant gelegen ten opzichte van het achterliggende landschap van het kasteel van 
Duras. Er is een sterk gemeenschapsgevoel in de deelgemeente Gorsem. De parochiezaal 

Gasthof, gelegen tegenover de kerk, wordt actief gebruikt. Het betrekken van 
de lokale gemeenschap bij de nieuwe bestemming is aangewezen. De beperkte schaal en 
de architecturale kwaliteiten van de kerk laten zeer weinig architecturale ingrepen toe. 
Een culturele invulling is het meest aangewezen.

3.14
Stilteplek  (SWOT)

Sterktes: de schaal van de kerk is beperkt en zeer 
geschikt voor gebruik als stilteplek. Eenvoudige 
architectuur van het exterieur en interieur.
Mogelijkheid voor het integreren van het 
aanwezige roerend erfgoed. Aansluiting met 
omliggende landschap mogelijk. Sluit aan bij het 
huidig gebruik van de kerk; kan gerealiseerd 
worden als nevenbestemming in de tijd

Zwakte: beveiliging van de kerk moet herbekeken 
worden om permanente toegang mogelijk te 
maken (vb. via elektronische ontsluiting)

Opportuniteiten: mits beperkte heraanleg van het 
kerkhof kan er een interessante relatie met het 
omringende landschap gecreëerd worden

Bedreiging:
geen

Kunstkerk: tentoonstellingsruimte voor lokale initiatieven  (SWOT)

Sterktes: gebouw behoudt zijn publieke karakter.
Eenvoudige architectuur van het exterieur en 
interieur. Beperkte schaal van de kerk.
Mogelijkheid voor het integreren van het 
aanwezige roerend erfgoed. Er is nood aan 
tentoonstellingsruimte voor lokale verenigingen 
(cultuurraad, 2015). Kan gerealiseerd worden als 
nevenbestemming in de tijd: beperkte 
infrastructuur nodig

Zwakte:
geen

Opportuniteiten: kan opereren in wisselwerking 
Gorsems

Bedreiging:
geen

http://www.trudofederatie.be/
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Kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming omgeving
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Tentoonstellingsruimte voor religieuze en/of hedendaagse kunst  (SWOT)

Sterktes: gebouw behoudt zijn publieke karakter.
Eenvoudige architectuur van het exterieur en 
interieur. Beperkte schaal van de kerk.
Mogelijkheid voor het integreren van het 
aanwezige roerend erfgoed. Kan gerealiseerd 
worden als nevenbestemming in de tijd: beperkte 
infrastructuur nodig

Zwakte: beveiliging van de kerk moet herbekeken 
worden om permanente toegang mogelijk te 
maken (vb. via elektronische ontsluiting)

Opportuniteiten: concept kan doorgetrokken 
worden over de hele site, bijvoorbeeld via kunst 
in de openbare ruimte

Bedreiging: geen aansluiting met bestaand 
fietsroutenetwerk of andere toeristische routes.
Overlap met bestemming van de Begijnhofkerk in 
beheer van de provincie
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Besluit

Omwille van zijn beperkte schaal en historische en architecturale kwaliteiten is het niet
aangewezen om grote ingrepen te doen in de kerk. Een nevenbestemming in de tijd, in de
vorm van een culturele invulling is wel aangewezen. Het kerkfabriek is ook erg dynamisch
en zou graag een nevenbestemming in de lijn van de voorgestelde ontwikkelen.
Op vlak van pastoraal vraagt dit weinig tot geen aanpassingen. Op ruimtelijk en praktisch
vlak stellen de voorliggende wel enkele uitdagingen. Voor elk van de
is het nodig de kerk toegankelijk te maken overdag of toch ten minste tijdens het
weekend en het toeristisch seizoen. Voor de kerk van Guvelingen die reeds aan de
eredienst onttrokken werd en die een toeristische herbestemming kreeg, werkt men met
elektronische ontsluiting. Men kan nagaan of dit ook voor de kerk van Gorsem een
mogelijkheid is om de kerk ruimer toegankelijk te maken. Scenario 1 stilteplek vraagt
de minste ingrepen. Wel is het aangewezen om ook de buitenruimte te herinrichten om
het concept van stilteplek door te trekken naar de hele site en niet enkel het kerkgebouw.
Scenario 2 tentoonstellingsruimte voor lokale initiatieven vraagt om enkele kleine
ingrepen om tentoonstellingen mogelijk te maken: aangepaste verlichting, en de
mogelijkheid om panelen aan de wanden te bevestigen. Er bestaan hiervoor oplossingen
die de bestaande architectuur minimaal aantasten. Het voordeel van dit scenario is dat het
inspeelt op concrete noden van lokale verenigingen zoals vastgesteld door de cultuurraad
(2015) via een bevraging. Door de nabijheid van de goed uitgeruste parochiezaal is een
samenwerking mogelijk en is het niet nodig bijkomende infrastructuur in te brengen in de
kerk.

3.14
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Onze-
Lieve-Vrouw Tenhemelopneming in Gorsem is het kerkbestuur als materiële beheerder.
Door hen wordt in juni 2020 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van
het CKB, het stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze
laatste zijn de verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die
vraag hebben naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een
flinke vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het
kerkplein, vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen. Vermits deze kerk beschermd is als monument zijn consult en
toelating noodzakelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk. Kost: ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie (80% onderzoekpremie bij beschermd monument). Eerst studeren
en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in de herbestemmingsbrochure van het
Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester
heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel in opdracht van het stadsbestuur
aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar 1997) in de Halmaalwijk. Een
realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot. Ook de inzichten voor
financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn dan aan de orde. De
lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds minder een
financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-profitorganisaties of private
investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden worden met het weinig duurzaam
karakter van commerciële invullingen, zoals de ervaring elders vaak uitwijst. Elke
nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van de diocesane Commissie voor
Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming zal tijdig
de nodige budgetten in het artikel honoraria voorzien om het onderzoek naar
bestemming te bekostigen.
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Het beschermde statuut van de kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming en haar
omgeving maakt de parallelle opmaak van een beheersplan noodzakelijk, zeker indien
de verhoogde erfgoedpremie 80% voor restauratie wordt nagestreefd, onder meer
omwille van dubbele bescherming. Ook deze opdracht door een beslagen studiebureau
moet begroot worden (ca. 12.000 euro, 6 maanden, 80% premie). De digitale opmeting
wordt hergebruikt. Als beschermd gebouw van de eredienst is er 80% betoelaging
voorzien. Deze premie geldt enkel voor erfgoedwaardenbehoud, niet voor
comfortverbetering. Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het
abonnement op de Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie
bouwkunde en interieur uitvoert.



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017  - Sint-Pieter en Pauls Halmaal

O. Identificatie

Adres: Halmaal-Dorp 27 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Halmaal
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 4de AFDELING, sectie A, perceel 231 c
Coördinaten: 50.803699, 5.154049
Naam parochie: Sint-Pieter en Sint-Paulus (hulpkerk van Bevingen)
Nummer parochie: 3006
Inwoners: 350
Naam federatie: Velm, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Lambertus Bevingen
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 534 234
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Sint-Lambertus Bevingen
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 22994
Beschermingsstatus: niet beschermd. Vastgesteld bouwkundig erfgoed 1980/2009.

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:
Halmale ca. 680. Goederen van klooster Sint-Vaast bij Atrecht, in 1603 geruild tegen 
Provins door abdij ST, voortaan hoofdtiendheffer en begever. Kerk in puin werd 
heropgebouwd. Voogdij door graven van Loon. Nu annexkerk van Bevingen, valt onder 
hetzelfde kerkfabriek. 

Bouwgeschiedenis:
de Sint-Pieter en Sint-Pauluskerk Halmaal was oorspronkelijk een laatgotisch zaalkerkje, 
gedateerd 1603 (inscriptie op zuidgevel). Omstreeks 1893 werd het kerkje met één travee 
vergroot aan de westzijde en voorzien van transeptarmen. Bij deze uitbreiding werd het 
gebouw ook aangepast in neoromaanse stijl. De architect van deze ingreep was E. Serrure
(1856-1925), stadsarchitect van Sint-Truiden vanaf 1882; naast de verbouwing van de kerk 
van Halmaal paste hij ook de Sint-Martinuskerk in de binnenstad aan in neoromaanse stijl. 
Inscripties in één van de gevelstenen en geveltop van de sacristie met de initialen P. VdM
en datum 1842 wijzen vermoedelijk op nog eerdere aanpassingen aan de kerk 
Erfgoedinventaris 2016 door Erfgoed Haspengouw, online op ErfgoedPlus.

Interieur:
recenter dan het exterieur, vermoedelijk 20ste-eeuws. De baksteenmuren zijn niet 
bepleisterd. Het schip is overspannen met een houten tongewelf, ter hoogte van de 
transeptarmen ligt een vlakke houten zoldering .

Beelden en meubilair:
Geukens (1977) vermeldt enkel een 18de-eeuwse altaartafel in gepolychromeerd hout. De 
huidige altaartafel is echter recenter en niet waardevol op zichzelf. De beelden van de 
patroonheiligen Sint-Pieter en Sint-Paulus werden gestolen in 2002 (persbericht 
11/04/2002) 

Orgel: 
samengesteld uit andere orgels. E. Verschueren Tongeren 1920. 

Erfgoedinventaris  vraagt kunsthistorische bijwerking en digitalisering. Oud archief in 
Rijksarchief H, dynamisch archief in pastorie Bevingen. 

3.15 Halmaal Sint-Pieter en Sint-Paulus

Kerk Sint-Pieter en Sint-Paulus 
exterieurzicht

Lit.: Geert VANDERWAEREN, Dorpsmonografie Halmaal, eindwerk, Hasselt, 1979.
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Kerk Sint-Pieter en Paulus exterieurzichten
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Kerkhof en interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
in zijn huidige vorm is de Sint-Pieter en Sint-Pauluskerk een éénbeukige kerk van vier 
traveeën met ingebouwde westtoren en een transeptarm van één travee. De sacristie 
leunt aan tegen de westgevel van de zuidelijke transeptarm, een bergruimte werd 
bijgebouwd tegen oostgevel van dezelfde transeptarm. Het halfronde koor is even breed 
als het schip. De westgevel is voorzien van een neoromaans rondboogportaal. In beide 
zijgevels van het schip bevinden zich twee rondboogvensters, twee kort naast elkaar 
geplaatste rondboogvensters in de zijgevels van beide transeptarmen. Het gebouw is 
opgetrokken uit baksteen met verwerking van Franse steen onder een zadeldak bedekt 
met leien. De plint van de kerk is gecementeerd. 

Uitrusting:
geen sanitair. Verwarmingsinstallatie is in orde. De kerk heeft 100 zitstoelen.

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Geen verslag Monumentenwacht . Momenteel geen lekken of uitspoelingen. Geen 
barsten of scheuren, of andere urgente problemen.

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw:: 227 m2
Voetafdruk perceel: (kerkhof) 1206 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Kerkhof: 
kerk en het kerkhof liggen hoger dan het straatniveau. Het kerkhof is actief in gebruik, er 
zijn geen beschermde grafstenen. Kerktoren is niet verlicht. De enige klok wordt 
elektrisch maar niet automatisch geluid. Onderhoudscontract Clock-o-Matic. 
Parkeergelegenheid bij kerk 20 wagens. Bushalte bij kerk, lijn 21a. 

Omgeving:
Halmaal is een straatdorp, evenwijdig aan de Molenbeek, gelegen tussen het centrum van 
Sint-Truiden en Velm. Het is een klein dorp met zeer weinig faciliteiten, er zijn amper 
winkels en horeca-gelegenheden. De parochiezaal is de enige gemeenschapsruimte in het 
dorp. De kerk markeert het centrum van het dorp. Rondom de woonzone in de vorm van 
lintbebouwing, bevinden zich voornamelijk agrarische activiteiten. Vroeger was er een 
probleem met overstromingen in Halmaal maar sinds de aanleg van een nieuw 
wachtbekken is dit probleem grotendeels opgelost. 

Andere gerelateerde gebouwen: 
parochiezaal Allenthuis Halmaal-Dorp, gelegen vlakbij de kerk en regelmatig gebruikt 
door lokale verenigingen en wordt verhuurd voor feesten. Er is een keuken en een 
podium. 

Sikhtempel Gurdwara Sangat Sahib Halmaal-Dorp. Sinds 1993 is de tempel van de Sikh 
gemeenschap ondergebracht in een gebouw gelegen vlakbij de kerk van Halmaal. In 
België wonen ongeveer 4000 sihks, waarvan een grote groep in en om SintTruiden. In juni 
2014 liep de tempel schade op door een brand. De Sikh-gemeenschap kocht later dat jaar 
een bouwgrond langs de Diestersteenweg voor de bouw van een nieuwe tempel. 

3.15

Lit.: Chris STEVENS, Halmaal, in Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense
dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012, p. 50-53 en 143.  
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toren
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Kerk Sint-Pieter en Paulus omgeving
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Pieter en Paulus Halmaal Budget Uitvoering

voor 2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
misviering elke zaterdag om 17u15. 65 gelovigen per weekendviering. Dopen, huwelijken 
en begrafenissen.

Communicatie: via wekelijks parochieblad Kerk&Leven Federatie Velm, en permanentie 
parochiesecretariaat door pastoor in pastorie Bevingen achter kerk. 

Buiten de eredienst: 
geen lid Open Kerken, kerk is dicht buiten vieringen. Koster is actief. Geen andere 
activiteiten plaats in de kerk.
Vormselviering in beide parochies Bevingen/Kerkom en Velm/Halmaal. Fondsenwerving 

spagetti-avond. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
Samena samen met parochie Velm, 

Zangkoor Sint-Cecilia

Gelegen op Fruitvalleiwandeling. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten:
De historische en architecturale waarde van de kerk is beperkt waardoor relatief grote 
ingrepen mogelijk zijn indien noodzakelijk voor de herbestemming van de kerk. Er is geen 
belangrijk roerend erfgoed aanwezig. De kerk is een belangrijk ankerpunt in zijn 
omgeving: het bepaalt het centrum van Halmaal. Een bestemming in functie van de lokale 
gemeenschap is daarom het meest geschikt. Centrale ligging van de kerk binnen het dorp, 
met parking voor de kerk.

3.15
Columbarium en/of overdekte begraafplaats  (SWOT)

Sterktes: sluit aan bij de religieuze betekenis van 
het kerkgebouw als plek voor stilte en gebed.
Actief kerkhof aanwezig rond de kerk met 
potentieel voor uitbreiding: over tijdspanne van 
20 jaar wordt er een klein plaats tekort voorzien 
op het bestaande kerkhof; tevens is er op korte 
termijn een tekort voorzien voor Velm, de 
naburige deelgemeente (Omgeving, 2012) .
Schaal van de kerk is geschikt voor columbarium.
Na realisatie van het project vraagt dit scenario 
weinig onderhoud

Zwakte:

Opportuniteiten: omwille van de beperkte 
historische en architecturale waarde van de kerk 
kunnen openingen naar het bestaande kerkhof 
en het achterliggende landschap gecreëerd 
worden 

Bedreiging: bij begraafplaats: moeilijk te realiseren 
als nevenbestemming omwille van de schaal van 
de kerk

Alternatief logeren: innovatief en creatief concept uitwerken voor 
logement (SWOT)

Sterktes: gebouw behoudt zijn publieke karakter.
Infrastructuur zoals sanitair en keuken kunnen in 
sacristie en bergruimte georganiseerd worden

Zwakte:

Opportuniteiten: concept kan inspelen op de 
behoeften van het dorp, bijvoorbeeld 
heroriëntering of uitbreiding naar kinderopvang, 
ontmoetingsplek.

Bedreiging: herbestemming: desaffectatie
noodzakelijk
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Besluit

Het eerste scenario columbarium of overdekte begraafplaats is het meest realistische
scenario op korte of middellange termijn. Wanneer enkel een columbarium gerealiseerd
zal worden is dit zeer eenvoudig te realiseren als nevenbestemming. Ontwerpmatig is dit
geen moeilijke opgave, wel zal de kerk ook tijdens de week geopend moeten zijn. Indien
er behalve een columbarium, ook begraafplaatsen gerealiseerd worden in de kerk creëert
dit een grotere ontwerpuitdaging. Aangezien de kerk historisch en architecturaal van
beperkt belang is, is het mogelijk om de kerk naar zijn basisvorm te reduceren. Het creëren
van doorgangen en zichten vanuit de kerk naar het bestaande kerkhof zou een grote
meerwaarde zijn voor de beleving van zowel de begraafplaats in de kerk, als een
meerwaarde vormen voor de bestaande begraafplaats die dan uitgebreid wordt met een
overdekte stilteplek. Of dit realiseerbaar is als nevenbestemming kan via ontwerpend
onderzoek nagegaan worden. Het onttrekken van deze kerk aan de eredienst lijkt echter
eveneens een haalbare piste op middellange termijn. Halmaal is een klein dorp waarbij
bewoners voor de meeste faciliteiten aangewezen zijn op Velm of de binnenstad van Sint-
Truiden. Veel bewoners van Halmaal gaan ook nu reeds in Velm of Sint-Truiden naar de
mis. De parochie heeft ook geen eigen kerkfabriek meer. Wel is het op dit moment nog
een zelfstandige parochie. Het onttrekken van deze kerk aan de eredienst zou dus wel
een wijziging van de bestaande parochiestructuur vragen. Aangezien de kerk niet
beschermd is als monument kan zowel de studie naar de mogelijkheden voor neven- of
herbestemming, als de realisatie van een nevenbestemming voor 30% gesubsidieerd
worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het tweede scenario
gemeenschapsruimte is niet wenselijk om op korte termijn te realiseren. Er is namelijk
een parochiezaal vlakbij de kerk die actief gebruikt wordt en in goede staat is. Indien de
kerk in de toekomst echter onttrokken zou worden aan de eredienst, is het
herbestemmen van de kerk als gemeenschapsruimte wel relevant. De bestaande
parochiezaal is architecturaal weinig kwaliteitsvol. Deze zou afgebroken kunnen worden
en de grond zou verkaveld kunnen worden en verkocht als bouwgrond. De opbrengsten
zouden gebruikt kunnen worden voor de herbestemming van de kerk tot
gemeenschapsruimte. Het voordeel van dit scenario is dat wanneer de kerk niet meer in
gebruik zou zijn voor de eredienst de kerk toch zijn functie als ontmoetingsplek voor de
lokale gemeenschap kan behouden.

3.15
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Sint-
Pieter en Paulus in Halmaal is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen wordt in
januari 2018 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB, het
stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn de
verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag hebben
naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk (ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie). Eerst studeren en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in
de herbestemmingsbrochure van het Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau
Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel
in opdracht van het stadsbestuur aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar
1997) in de Halmaalwijk. Een realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot.
Ook de inzichten voor financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn
dan aan de orde. De lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds
minder een financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-
profitorganisaties of private investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden
worden met het weinig duurzaam karakter van commerciële invullingen, zoals de
ervaring elders vaak uitwijst. Elke nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van
de diocesane Commissie voor Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Sint-Lambertus
Bevingen zal tijdig de nodige budgetten in het artikel honoraria voorzien om het
onderzoek naar bestemming te bekostigen.
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Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het abonnement op de
Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie bouwkunde en interieur
uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Kerkstraat +23 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Kerkom
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 16de AFDELING, sectie A, perceel 187 b
Coördinaten: 50.773591, 5.181072
Naam parochie: Sint-Martinus
Nummer parochie: 2407
Inwoners: 500
Naam federatie: Kana, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Martinus Kerkom
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0220 853 756
Eigenaar: Stad Sint-Truiden
Beheerder: kerkfabriek Sint-Martinus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23128
Beschermingsstatus: kerk en kerkhof beschermd als dorpsgezicht (onderdeel van 
bescherming kasteelsite) MB 04-10-1979 (BS 08-11-1979).

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
Kircheim (1065). Domein van graaf van Loon. Leengoed 15de eeuw familie de Hamal. Ook 
adellijk Alstergoed en leen Hinnisdaelsen. Filiaal van Sint-Martinus Velm, zelfstandig begin 
12de eeuw. Beurtrol begevingsrecht 1295 tussen abt ST en Sint-Lambertuskapittel. Muizen 
was afhankelijkheid. Deel van fusie gemeente Borlo tussen 1970 en 1976. 

Bouwgeschiedenis:
De huidige kerk van Kerkom is een reconstructie (1982) naar classicistisch model van de 
kerk die tijdens een brand op 11 januari 1975 grotendeels verwoest werd. Het koor van de 
afgebrande kerk dateerde uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Omstreeks 1820 werd 
het kerkje vergroot en omgevormd tot een zaalkerk in dezelfde stijl als het bestaande 
koor. Kerktoren ingebouwd bij vergroting in 1885. De neoclassicistische westtoren dateert 
uit 1860. Een wapenschild van baron de Chestret in Maastrichtersteen is aangebracht 
boven het rondboogdeur in de westgevel. 

3.16 Kerkom Sint-Martinus

Kerk Sint-Martinus exterieurzichten
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Interieur:
bij de brand werd ook nagenoeg al het roerend erfgoed en meubilair vernietigd, 
behalve een hardstenen doopvont en enkele historische grafstenen die in de vloer 
van de kerk lagen. De grafstenen zijn na de renovatie van de kerk in de 
binnenmuren van het koor ingewerkt.

Retabelaltaar, afkomstig uit het redemptoristenklooster te Stenaertberg. 
Armenloos Christusbeeld, gepolychromeerd hout (17de eeuw). Pieta van H. Jozef 
met Kind (19de eeuw). Heilig Hart van Jezus en Heilig Hart van Maria, 
gepolychromeerd (19de eeuw)

virtus en 
prudentia

Orgel:
pijporgel A. Clerinx 1885. 

Nog geen erfgoedinventaris. Oud archief in Rijksarchief H, dynamisch archief in 
pastorie en bij privé-persoon. 



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Martinuskerk Kerkom 157

Kerk Sint-Martinus interieurzichten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
zaalkerk met ingebouwde westtoren. Het schip heeft vier traveeën, het koor twee 
traveeën met driezijdige koorsluiting. Langgerekte rondboogramen in de zijgevels en 
koorsluiting. De sacristie is aangebouwd ten zuiden van het koor en is bedekt met een 
schilddak. De sacristie werd niet verwoest tijdens de brand. De kerk is opgetrokken uit 
baksteenbouw met verwerking van arduin. Het interieur is geritmeerd door eenvoudige 
pilasters. Boven het schip en koor bevindt zich een vlak, houten plafond.

Uitrusting:
de verwarmingsinstallatie en geluidsinstallatie zijn in orde. Sanitair (toilet) in sacristie. 
Capaciteit 120 zitstoelen. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Geen verslag Monumentenwacht. Momenteel geen lekken of uitspoelingen. Geen barsten 
of scheuren, of andere urgente problemen. Grote restauratie na de brand.
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 324 m2
Voetafdruk perceell (kerkhof) 1351 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Kerkhof:
rondom de kerk, niet meer actief in gebruik. Er is een nieuwe begraafplaats in de 
Truilingenstraat. Het kerkhof is wel samen met de kerk beschermd als dorpsgezicht. Geen 
torenverlichting, wel torenuurwerk op afstandsbediening 2 klokken voor half uur en 
uurslag. Ook bij begrafenissen man/vrouwregime. Martinusklok 480 kg en Mariaklok 300 
kg, beide uit 1981 (Sergeys Leuven). Onderhoudscontract met Clock-o-Matic. 
Parkeergelegenheid op dorpsplein 30 wagens. Bushalte Kerkstraat 100 m, lijn 42/S12. 

Omgeving:
Kerkom is een idyllisch kerkdorpje, gelegen aan de Cicindriabeek. De dorpskern bestaat 

oosten van de beek. Er zijn weinig faciliteiten in het dorp: er is geen school meer, er zijn 
geen winkels en er is slechts één dorpscafé. Er is wel een parochiezaal. Kerkom heeft een 
aantal belangrijke historische gebouwen, namelijk twee kastelen met parken en vijvers en 
een aantal historische hoeves. Er lopen verschillende fietsroutes doorheen Kerkom. 
Verschillende streekproducten zoals het Bink bier en Pipo fruitsappen zijn afkomstig uit 
Kerkom. Het erfgoedaanbod is op dit moment echter wat versnipperd. Het Wit en Rood 
kasteel zijn niet toeristisch ontsloten. Het fruitbedrijf dat in het Wit Kasteel gevestigd is, 

seizoen te midden van de boomgaarden en een bedrijfsbezoek aan de perserij. Een 
tekening van het Wit Kasteel is trouwens het logo van Pipo. De brouwerij is eveneens 
open voor toeristen maar deze is gelegen aan de andere kant van de Naamsesteenweg 
en is daardoor wat afgesneden van de dorpskern van Kerkom. De kerk is gelegen vlakbij 
het Rood Kasteel. Door de ligging van de kerk - in een bocht van de Kerkstraat met een 
vrij groot hoogteverschil tussen de kerk met het kerkhof en de straat - is de kerksite 
moeilijk toegankelijk. 

3.16

toren
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Brouwerij De Bink 

Kapel van de Bruine Onze Lieve Vrouw

Andere gerelateerde gebouwen:

Kapel van de bruine Onze-Lieve-Vrouw Bruine-Lieve-Vrouwstraat
Achthoekige kapel uit de eerste helft van de 18de eeuw, omgeven door een kring 
lindebomen. De kapel is gelegen op de historische verbindingsweg tussen Sint-Truiden 
en de burchtstad Montenaeken. In de kapel staat een klein, 16de eeuws beeldje van 
een geklede en gekroonde Madonna, vervaardigd uit eikenhout en gepolychromeerd. 
Momenteel is de weg enkel een landbouw- en fietsweg. De devotie aan de kapel is wel 
nog zeer levendig. Verder nog een 5-tal private straatkapellen. 
Pastorij Pastoriestraat
Pastorie in neorenaissancestijl, gelegen in een ruime tuin en omgeven door een hek. De 
voorgevel heeft vijf traveeën en twee bouwlagen onder wolvendak en dateert uit het 
tweede kwart van de 20ste eeuw. De pastorij is momenteel verhuurd als privéwoning.
Parochiezaal Pastoriestraat
De parochiezaal is gelegen naast de voormalige pastorij. Er is een podium en een 
keuken in de zaal. De infrastructuur is recent gerenoveerd en de zaal wordt regelmatig 
gebruikt, onder andere voor kooklessen.
Kasteel van Kerkom Kerkstraat 
De geschiedenis van het kasteel van Kerkom Alstergoed
genoemd, gaat terug tot de 14de eeuw. Het huidige kasteel in eclectische stijl dateert 
uit 1889. Ook de restanten van een ouder, classicistisch kasteel uit 1760 zijn bewaard 
op de site. De gebouwen zijn beschermd als monument en de volledige kasteelsite is 
beschermd als dorpsgezicht. De Sint-Martinuskerk en het omliggende kerkhof zijn als 

bescherming.  Het kasteel is momenteel in 
privébezit en is in restauratie. De site is op dit moment niet toeristisch ontsloten. 

Lit.: Etienne VAN CASTER en Roland OP DE BEECK, De grafkunst in Belgisch-Limburg, Assen, 1981, 
p. 144-145; Johan STRUYE, Daar gaat weer een dorp, in Ik weet nog hoe het was. Dorpen in 
Vlaanderen, Antwerpen-Amsterdam, 1978, p. 108-114;  Kerkom, drie kastelen in een beekvallei, 
(Wandelingen in Sint-Truiden, 1), OMD, Sint-Truiden: stadsbestuur, 1990; Hubert HOCHE, Kerkom. 
Mijn dorp!, Kerkom, z.j.; Willem DRIESEN, Een sponsorbord in mergel, (Zomaar op straat, 10), in De 
Stadsgazet, juni 2002, p. 27
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Sint-Martinuskerk omgeving

Wit Kasteel Truilingenstraat
Het Wit Kasteel heeft net zoals het Rood Kasteel zijn oorsprong in de 14de eeuw. 
Kasteel met kasteelhoeve is gelegen in een ruim park met vijvers, door een brede 
beukendreef met de Naamsesteenweg verbonden. Het oorspronkelijk 17de-eeuws 
gebouw in Maasstijl werd verbouwd in classicistische stijl tijdens het vierde kwart van 
de 18de eeuw. Alleen het westelijk hoevecomplex en de zuidoostelijke hoektoren 
behielden hun vroeger uitzicht (Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016d; Diriken, 2009). 
Vandaag is het Wit Kasteel een fruitteeltbedrijf. Het bedrijf produceert de bekende 
PIPO-fruitsappen.  
Brouwerij van Kerkom Naamsesteenweg
De brouwerij van Kerkom werd opgestart in 1878. De gebouwen zijn echter ouder. Het 
bier dat geproduceerd wordt, zijn de verschillende Bink-bieren en het Trudo-abdijbier 
Adelardus. De brouwerij is gelegen langs de Naamsesteenweg en ligt op het 
fietsroutenetwerk. Er is een café waar de bieren ter plaatse geproefd kunnen worden. 
Er worden ook rondleidingen georganiseerd
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Martinus Kerkom Budget Uitvoering

voor 2013 Kleine herstellingen dak
Schilderwerken 45 016,19 2008

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Kerkom kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 680,48 29 428 18 768,4 6 528 6 528 6 528

Kerkom kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

10 875,56 0
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
elke zaterdag misviering om 18u30. 75 gelovigen per weekendviering volgens telling over 
een gans jaar. Dopen, huwelijken en begrafenissen. 

Communicatie: via wekelijks parochieblad Kerk&Leven Federatie Velm, en permanentie 
parochiesecretariaat pastorie Bevingen achter de kerk. 

Buiten de eredienst: 
Geen lid Open Kerken, kerk is dicht buiten vieringen, omwille van onvoldoende 
beveiliging. Koster is actief.  Er vinden geen andere activiteiten plaats in de kerk.. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
Ziekenzorg (Samana), Heemkring Zuid-Oost Sint-Truiden, Zaalcomité Parochiezaal, 
Landelijke Gilde, Petanqueclub -Pongclub Kerkom, Gele Wimpel 
wielerclub Kerkom, Parochiaal zangkoor Sint-Martinus, Kerkfabriek, Wielertoeristen Sint-
Martinus Kerkom.

B&B Casa de Paja. Volkscafé Zouneke. 
Cicindriavalleiwandeling. Fietsroutenetwerk 184/185. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten: 
de toegankelijkheid van de kerk is beperkt omdat de kerk een stuk hoger ligt dan de 
straat, in een bocht van de Kerkstraat. De kerk heeft beperkte architecturale en historische 
waarden en weinig roerend erfgoed. De kerk is wel belangrijk als ankerpunt voor de 
dorpskern van Kerkom. Het is tevens beschermd als dorpsgezicht. De kerk is gelegen op 
toeristische routes (fietsroutenetwerk). Aansluiting met toerisme is wenselijk. Het 
toeristisch erfgoedaanbod in Kerkom is echter versnipperd en er is weinig horeca 
aanwezig in de dorpskern.

3.16
Toeristische trekpleister voor Kerkom: horeca en verkoop streekproducten 
(SWOT)

Sterktes: gelegen op toeristische routes. Kan een 
verbindende factor worden voor het toeristisch 
aanbod in Kerkom. Kan zowel als neven- dan als 
herbestemming ontwikkeld worden

Zwakte: beperkte inhoudelijke link tussen 
oorspronkelijke religieuze functie en de nieuwe 
bestemming

Opportuniteiten: kerkhof is niet meer actief; men 
moet dus geen rekening houden met een 
eventuele uitbreiding of verdichting van het 
kerkhof. Een nauwe samenwerking met één of 
meerdere bestaande actoren in Kerkom is 
wenselijk (bijvoorbeeld Pipo of Brouwerij 
Kerkom)

Bedreiging:
geen

Alternatief logeren: innovatief en creatief concept uitwerken voor 
logement (SWOT)

Sterktes: gelegen op toeristische routes. Kan 
zowel als neven- dan als herbestemming 
ontwikkeld worden

Zwakte: infrastructuur (sanitaire blok) zou in de 
kerk zelf geïntegreerd moeten worden of 
erbuiten mits heraanleg van het kerkhof

Opportuniteiten: a
Limburg- Kan beschouwd worden 
als een tijdelijke, reversibele invulling

Bedreiging:
geen
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Besluit

Het idyllische karakter van Kerkom en het uitgebreide en diverse erfgoedaanbod maakt
het dorp aantrekkelijk voor toerisme. De twee belangrijkste sites de twee kastelen - in
Kerkom zijn echter niet toeristisch ontsloten. Beide producenten van belangrijke
streekproducten Pipo sappen en Bink bier hebben elk een eigen toeristisch
programma, dat weinig met elkaar gelinkt is. Een her- of nevenbestemming van de kerk
tot van Kerkom kan een verbindende factor worden in het
momenteel wat versnipperd toeristisch aanbod. Enerzijds kan er een info-punt komen
waar bijvoorbeeld een tentoonstelling uitleg geeft over de geschiedenis van Kerkom en
zijn kastelen. Anderzijds kan er een horeca-gelegenheid ondergebracht worden in de kerk
die zowel toeristen als de lokale bevolking aanspreekt. Een nauwe samenwerking met één
of meerdere stakeholders uit Kerkom, zoals de brouwerij of het Pipo-bedrijf is
aangewezen. Indien het behoud van de religieuze functie van de kerk gewenst is, kunnen
beide als nevenbestemming gerealiseerd worden. Voor scenario 1 kan er een
opsplitsing gemaakt tussen het koor en het schip waarbij het koor als religieuze ruimte
blijft fungeren en het schip een nieuwe bestemming krijgt. Bij scenario 2 lijkt een opdeling
niet nodig aangezien de nieuwe functie als afzonderlijke gerealiseerd zal worden.
Zowel een voorstudie als het realiseren van een nevenbestemming kan voor 30%
gesubsidieerd worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Een volledige
herbestemming lijkt op middellange termijn eveneens mogelijk. De devotie in de kapel van
de Bruine Onze Lieve Vrouw is erg actief en kan een plek voor stilte en gebed blijven voor
het dorp Kerkom indien de Sint-Martinuskerk aan de eredienst zou worden onttrokken.
De kapel is niet zo ruim en er is geen verwarming, zodat de gebedsplaats enkel in mei of
zomermaanden kan gebruikt worden.

3.16
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Sint-
Martinus in Kerkom is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen wordt in juni
2018 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB, het
stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn de
verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag hebben
naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen. Vermits deze kerk beschermd is binnen dorpsgezicht zijn
consult en toelating noodzakelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk (ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie). Eerst studeren en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in
de herbestemmingsbrochure van het Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau
Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel
in opdracht van het stadsbestuur aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar
1997) in de Halmaalwijk. Een realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot.
Ook de inzichten voor financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn
dan aan de orde. De lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds
minder een financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-
profitorganisaties of private investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden
worden met het weinig duurzaam karakter van commerciële invullingen, zoals de
ervaring elders vaak uitwijst. Elke nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van
de diocesane Commissie voor Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Sint-Martinus zal
tijdig de nodige budgetten in het artikel honoraria voorzien om het onderzoek naar
bestemming te bekostigen.
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Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het abonnement op de
Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie bouwkunde en interieur
uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Sint-Godfriedstraat 11 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Melveren
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 2de AFDELING, sectie D, perceel 161 a
Coördinaten: 50.831064, 5.198770
Naam parochie: Salvator Mundi (Goddelijke Zaligmaker)
Nummer parochie: 2407
Inwoners: 500
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Salvator Mundi Melveren
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 452 773
Eigenaar: kerkfabriek Salvator Mundi
Beheerder: kerkfabriek Salvator Mundi
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23010
Beschermingsstatus: kerk met kerkhofmuur en één grafmonument beschermd als 
monument 01-10-1998 (BS 11-03-1999). Kerkhof beschermd als dorpsgezicht idem.

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
Merweles (1107), de eerste kerk was opgericht tussen het jaar 890 en 940 en was 
toegewijd aan de Heilige Drievuldigheid. De kerk functioneerde sinds 1249 onder de 
Trudo-abdij van Sint-Truiden. Deze verbinding was ook fysiek zichtbaar: tot en met de 
eerste Wereldoorlog bestond er een verbindingsweg tussen de kerk van Melveren en de 
Trudo-abdij. Vermoedelijk was deze kerk vroeg-romaans. In 1513 werd de kerk toegewijd 

Mundi

Bouwgeschiedenis: 
de huidige kerk werd in 1761 gebouwd. Het gebouw werd ontworpen door architect-
metselaar en meester-stukadoor J.G. Dereux. De kerk werd precies op dezelfde plaats van 
de vorige kerk gebouwd. Vermoedelijk was deze kerk oorspronkelijk een éénbeukige
kerk, de zijbeuken werden in 1906-1907 toegevoegd. Onder het koor bevonden zich 
oorspronkelijk grafkelders maar deze werden al in 1840 verwijderd. Het enige decoratieve 
element van de gevel bevindt zich boven het rondboogportaal en is een wapenschild in 
mergelzandstenen gevelsteen van abt Jozef van Herck, gedateerd 1761. 

Interieur:
Het interieur werd met Lodewijk XV stucwerk versierd. De belangrijkste stucwerk-
versieringen zijn te vinden in het koor, de gewelven in de middenbeuk en de kapitelen 
van de steunpilaren tussen hoofd- en zijbeuk 

Beelden:
de kerk heeft belangrijk roerend erfgoed. Een aantal van deze objecten zijn afkomstig uit 
het voormalige redemptaristenklooster op de Steenaertberg en van de afgebroken 
abdijkerk van Nonnenmielen. Andere objecten waren schenkingen van adellijke families 
uit de parochie. Salvator Mundi, 18de eeuw. Noodhelper Sebastianus van Rome, (16de 
eeuw), gepolychromeerd hout, voorgesteld als soldaat  met pijlwonden, vastgeketend 
aan een boomstam. Christus op de koude steen (ca. 1500). Triomfkruis, 16de eeuw.  
Gotisch Kalvariekruis, 15de eeuw. Sedes Sapientiae, (ca. 1300) Maas-Rijnlandse 
beeldengroep. Christusbeeld, (eind 16de eeuw), renaissance, toegeschreven aan de 
school van Duquesnoy 8. Ecce Homo, (18de eeuw). Pestheilige Rochus van Montpellier 
(17de eeuw) gepolychromeerd hout, voorgesteld als pelgrim met engel en hond. 
Ambrosius van Milaan; kerkvader, (17de eeuw) met bijenkorf en boek. Romeins soldaat 
Donatus van Münstereifel, (1840). Bisschop Eligius van Noyon met hamer en boek 
Bisschop en kerkstichter Lambertus van Luik (1520), gepolychromeerd beeld Sint-Jozef 
met Jezuskind, (18de eeuw). Theresia van Avila, (1900), plaasteren beeld. Antonius van 
Padua, plaasteren beeld met kind op geopend boek. Bisschop Alfonsus Maria van Liguori, 
stichter van de redemptoristen (1850), neogotisch. Calvariegroep (17de eeuw), barok. 
Engel, (begin 17de eeuw), barok. Fragment van biechtstoel uit de school van Lucas 

.

Meubilair:
Tabernakelaltaar; hoofdkoor. (18de eeuw) neorococo. Noordelijk zijaltaar (tweede helft 
18de eeuw) rococo. Rondboognis met gepolychromeerde houten beeldengroep. Heilige 
Anna en dochter Maria (ca. 1350). Zuidelijk zijaltaar, (tweede helft 18de eeuw) 
Rondboognis met beeld van Godfried van Melveren (1867). Twee biechtstoelen, (18de en 
19de eeuw) neorococo, eik, Decoratieve frontons. Doksaal (tweede helft 18de eeuw), 
preekstoel en communiebank, rococo, eik. Nismeubel (tweede helft 18de eeuw) rococo, 
eik. Beeld Salvator Mundi: staande Christus zegent en draagt een wereldbol.
Schilderijen:
Aanbieding van de Herders, Linkerpaneel, (16de eeuw), triptiek, -Lieve-
Vrouw barok. Sint-
Lutgardis in het klooster, (18de eeuw), afkomstig uit de abdijkerk van Nonnemielen, 
Twee schilderijen met telkens zes apostelen, ca 1850, Gisler. Kruiswegstaties in olieverf op 
doek, (1857 ).

3.17 Melveren Salvator Mundi
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Kerk Salvator Mundi exterieur- en interieurzichten

Orgel:
in 1761, toen de nieuwe kerk gebouwd werd, bezat de huidige kerk een orgel met 
5,5 registers. In 1837 werd er een nieuw orgel met 8,5 registers geïnstalleerd (J. 
Geurts). In 1905 werd de kerk vergroot met de twee zijbeuken en het orgel kreeg 
ook een renovatiebeurt. Op dat moment werd het orgel verplaatst naar de zijbeuk, 
een plek die het instrument geen meerwaarde gaf. In 1989 werd het orgel opnieuw 
gerestaureerd en terug op zijn oorspronkelijke plek geplaatst (persbericht, 15 
januari 1989). Het orgel is waardevol en beschermd. Het orgel wordt tegenwoordig 
één keer om de 14 dagen bespeeld tijdens de misviering.

Erfgoedinventaris vraagt kunsthistorisch nazicht, niet online op ErfgoedPlus. Oud 
archief in Rijksarchief H, dynamisch archief bij privé-persoon. 
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Sacristiezichten

Grafmonument de Travers, 
kasteelheer Nieuwenhoven 

Lit.: Jules BONGAERTS, Melveren, kerk en parochie, Sint-Truiden, 1992; Paula MORIA, Melveren, in 
Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense Dorpen en stadswijken, Sint-
Truiden: Erfgoedcel, 2012, p.  66-73 en 143.
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen: 
classicistische hallenkerk zonder transeptarmen met driebeukig schip van vier traveeën. 
Het koor heeft één rechte travee met een vlakke sluiting. Het zadeldak van de 
middenbeuk is hoger dan dat van de zijbeuken, die met een kruis bekroond zijn. Beide 
zijbeukgevels beginnen op een arduinen plint en bevatten 5 segmentboogramen. De 
toren is ingebouwd op de zuidwestgevel, geïntegreerd in het middenschip. De 
verschillende verdiepingen van de toren zijn niet met horizontale lijsten gemarkeerd. De 
sacristie bevindt zich achter het blinde koor-apsis, is twee traveeën lang en heeft een 
zadeldak. De gevels zijn opgetrokken uit bakstenen. Er wordt ook Ardeense kalksteen 
gebruikt of zachtere Maastrichtersteen voor het lijstwerk.

Uitrusting:
De kerk beschikt over centrale verwarming en een geluidsinstallatie, beide in goede staat. 
De verwarming werkt op basis van stookolie en de ketel bevindt zich in een bergruimte 
onder het orgel. De roerende goederen zijn niet beveiligd. De kerk heeft een capaciteit 
van 311 zitstoelen. De kerk heeft geen sanitair, alleen een klein wasbakje in de sacristie. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30242. Verslag L-3814/30242/2001 (interieur), 
verslag  L-3814/30242/2005/B (exterieur). De kerk is in goede staat, er zijn geen 
constructieve of technische problemen. Er zijn wel schilderwerken voor het interieur 
gepland en de restauratie van de schilderijen van de apostelen in het koor. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 692 m2
Voetafdruk perceel: (kerkhof): 5760 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Kerkhof: 
beschermd als stad- en dorpsgezicht; de kerkhofmuur en één grafmonument zijn samen 
met de kerk beschermd als monument. Voor het eerst vermeld in 1639, hoewel het 
vermoedelijk al vroeger bestond. Priesters en notabelen werden tot voor 1809 in de kerk 
zelf begraven. Wegens verbod werden deze graven nadien verplaatst naar het kerkhof. 
Het belangrijkste grafmonument, dat tevens beschermd is, is het graf van Etienne Jacques 
Travers baron de Jevers, oud generaal van Napoleon en eigenaar van het kasteel van 
Nieuwenhoven. Het grafmonument dateert uit de 19de eeuw en is van de hand van de 
Truiense beeldhouwer Cornelis Janssens. Het kunstwerk is versierd met beelden van Sint-
Jan de Doper, piëta, Sint-Jozef met Jezuskind en Heilige Barbara. Andere belangrijke 
graven zijn deze van pastoors Snievaerts (18de eeuw) en van Willem de Schroots en 
Catharina de Quaedbach (17de eeuw).  De kerkhofmuur omsluit de westzijde van het 

Aen de Kerck
de oude pastorij. De zuidoostelijke zijde van het kerkhof wordt afgesloten door een 
haag. Toren verlicht door aanstralers. De klok worden 
geluid. Uur- en halfuurslag tussen 8 en 21 uur en ook als er een viering plaatsvindt. 
Donatusklok 850 kg (1874), Onbevlekte Ontvangenis 450 kg (1857), Godefridus (Van 
Asten 1994). Ruime parking bij kerk 40 wagens. Bushalte Melveren-dorp 150 m, lijn 
S1/S11. 

Omgeving:
Melveren ligt op de samenvloeiing van de Cicindria en de Melsterbeek en wordt 
beschouwd als een buitenwijk van de stad. Het is nooit een autonome gemeente geweest 
en ook nu wordt het niet als deelgemeente benoemd. Door de nabijheid van de 
binnenstad worden er enkel basisgemeenschapsvoorzieningen uitgebouwd. In de 
hiërarchie van de dorpen wordt Melveren benoemd als een middelgrote wijk (minder dan 
800 inwoners en minder dan 250 gezinnen). De bewoning is vooral gekenmerkt door 
lintbebouwing. In Melveren is ook een campus van het psychiatrisch centrum Aster 
gelegen het vroegere Sancta Maria. Melveren heeft wel een eigen parochiekerk. De 
kerk Salavtor Mundi grenst aan het Speelhof. Het Speelhof is het voormalige 
buitenverblijf van de Trudo-Abdij en vormde de verbinding tussen de abdij en het oudere 
buitenverblijf Nieuwenhoven. De site is nog steeds volledig omgracht en bevat enkele 
gebouwen: een neoclassistisch herenhuis met enkele oudere hoeve- en dienstgebouwen. 
Het gebied errond bestaat uit bossen, weilanden en boomgaarden. 

3.17

toren
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Toen na de Franse Revolutie de abdij opgeheven werd kwam het domein in handen
van de familie Pitteurs. Sinds 1989 is het Speelhof eigendom van de Stad. De Stad
ontwikkelde het Speelhof als een belangrijk recreatiegebied, in de vorm van een
stedelijk park. Er lopen verschillende fietsroutes doorheen het domein. De gebouwen
zijn (gedeeltelijk) herbestemd tot horeca: de voormalige tiendenschuur is ingericht als
feestzaal, de losstaande vleugel ten noorden van het U-vormig gebouwencomplex is
een brasserie. Sinds 2009 is een wachtbekken voor de Melsterbeek en de Cicindria
geïntegreerd in het landschap van het Speelhof. In het gewestplan van 2002 wordt het
Speelhof gemarkeerd als belangrijk natuurgebied. De kerk ligt op de grens, net binnen
dit gebied. Deze groene zone vormt de verbinding tussen de binnenstad en het
noordelijker gelegen Nieuwenhoven. Met de bouw van de nieuwe sporthal op de
Veemarkt wordt de zone rondom het Speelhof verder uitgebouwd als recreatieve zone
richting binnenstad; in de toekomst zal het recreatieve karakter van de Veemarkt
verder versterkt worden. Deze ontwikkelingen maken deel uit van de noordelijke
groene schakel. De groene schakel is een strategie die de stad inzet om de
buitenwijken te ontwikkelen; het zijn ruimtelijke verbindingsassen die de open ruimte
van het ommeland en de stadskern met elkaar verbinden. Er wordt getracht deze
verbindingen zo veel mogelijk autoluw te maken; waar mogelijk wordt er verder
gewerkt op historische routes. Vanuit de binnenstad wordt in de vier windrichtingen
een groene schakel uitgebouwd. De noordelijke groene schakel volgt de route:
Groenmarkt - Veemarktparkeerplein - Speelhofdreef - Melveren - Nieuwenhoven -
Kozen - St-Lambrechts-Herk Hasselt, met aftakkingen in Melveren - Senselberg,
Nieuwenhoven - Kortenbos, Nieuwenhoven, en Nieuwerkerken. De belangrijkste
attractiepunten op deze route zijn de Markt, Abdij, Veemarktparkeerplein en
omliggende stedelijke functies, stadspark Speelhof, Begijnhof, Melveren-dorp.
Interessante zichten en landschappen op de route zijn de watermolen van de Abdij,
stadsboomgaard Speelhof, kasteel, fruitplantages en hoeve Engelbamp en Galgenbos
(Nieuwenhoven).

Andere gerelateerde gebouwen
Oude pastorie Sint-Godfriedstraat, later tot herberg omgebouwd. Het alleenstaand breedhuis
van dubbelhuistype bestaat uit twee bouwlagen onder een zadeldak. Het gebouw is omgeven 
door een tuin met boomgaard en grenst aan het kerkhof. De pastorij is vandaag een 
particuliere woning.
Nieuwe pastorie Sint Godfriedstraat. Een dubbelhuis van drie traveën en twee bouwlagen 
onder zadeldak. Het gebouw werd in 2012 onbewoonbaar verklaard en wordt openbaar 
verkocht. Laenen
Kasteel Aen de Kerck Sint-Godfriedstraat. De basis van het 
kasteel dateert vermoedelijk uit het begin van de 17de eeuw. In de 18de eeuw werd het 
kasteel grotendeels verbouwd. Van de hoeve bleven alleen de inrijpoort (gedateerd 1620) en 
een gedeelte van de dwarsschuur (gedateerd 1763) behouden. De gebouwen zijn niet 
beschermd als monument (Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016a). Sinds 1989 is het 
kasteeldomein eigendom van de familie Coëm die de site restaureerde en herbestemde tot 
restaurant en feestzaal.  
Parochiaal Centrum Melveren Melveren-Centrum
De parochiezaal bevindt zich op het terrein van het voormalige schoolgebouw en wordt 
beheerd door v.z.w Sint-Godfriedvereniging Melveren. De zaal wordt regelmatig gebruikt door 
de verschillende verenigingen van Melveren en wordt ook verhuurd. Het gebouw bevindt zich 
achter de spoorweg en heeft voldoende parkeerplaats. Er is een verhard en een groen 
sportterrein aanwezig. 

Melveren is één van de kleinste dorpen in Sint-Truiden. Melveren heeft het voordeel van een 
goede locatie dichtbij de stad. Dit vertaalt zich in een bevolking waarvan de leeftijdsgroepen 
min of meer gelijk zijn in aantal. Het dorp zal zowel voorzieningen en activiteiten nodig 
hebben voor schoolgaande kinderen als voor ouderen tussen 60 en 80 jaar.
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Kerk Sint-Salvator Mundi omgeving

Loopplankenpad Speelhof en restaurant 
Aen de Kercke
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Salvator Mundi Melveren Budget Uitvoering

voor 2013 Onderhoud goten en kroonlijsten 39 950,96 toelage 14.520) 2010 Moens

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Melveren kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

16 886,57 18 420 18 536 18 510 18 630 18 600

Melveren kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

8 697,11 33 225,68
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
misviering om de twee weken op zaterdagavond om 18u en elke week op woensdag om 

vinden ook begrafenissen plaats in 
de kerk. Daarnaast is er een samenwerking met de basisschool en er worden 
door de school jaarlijks vier missen georganiseerd (openingsviering, slotviering; 
kerstviering en Goede Vrijdag). Ook aanvragen door Rotary, Probus e.a. Lectorengroep. 
Poetsploeg van 15 vrijwilligers. 

Communicatie: via website www.trudoderatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo, en permanentie parochiesecretariaat dekenij Plankstraat Sint-
Truiden. Vrijwilligers Guido en Rita Oris-Deracourt, en kosteres telefonisch. 

Buiten de eredienst:
zangavonden georganiseerd door het zangkoor van Melveren, voor een volle kerk. De 
evenementen vinden plaats rond Kerstmis en Pasen. De lokale toneelgroep, M-theater, 
organiseerde ook reeds activiteiten in de kerk. Occasioneel werd in samenwerking met het 

Aen de Kerck
die in de kerk plaatsvinden. Kosteres Huygen en hulpkoster Dehaese. 

Dichtbij bevindt zich de gemeenschap van de zusters van Emmaüs. Daar wordt er nog elke 
woensdagavond een mis gevierd. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
Femma Schurhoven-Melveren, Zaalcomité Parochiezaal, Ziekenzorg (Samana), M-theater 
(toneel), Zangkoor Sint-Godefridus, 
Zonnetje Schoolstraat. Vereniging Kortenbos/Kozen Melveren (VKM voetbal), 
Wielertoeristenclub, Duiven De Zwaluw. 

Horeca Melveren: De Mervel Melveren-Centrum, restaurant Aen de Kerck. 
Fietsroutenetwerk 147/189. Goede zachte verbinding met domein Speelhof. 

3.17
4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten: 
de Salvator Mundikerk is een grote kerk. Het is een hallenkerk wat wil zeggen 
dat de zijbeuken bijna even hoog zijn als de middenbeuk. Dit geeft de 
mogelijkheid om een volume te plaatsen volgens het principe van een 
reversibele box-in-box in één van de zijbeuken zonder de ruimtelijke beleving 
van de kerk al te zeer aan te tasten. Omwille van het ruimtelijke en de 
historische link met het domein Speelhof is hergebruik of ontsluiting van de 
kerk een opportuniteit. De kerk is gelegen op het fietsroutenetwerk. De kerk 
bevat veel waardevol roerend erfgoed. Deze objecten zouden bij voorkeur in 
situ bewaard moeten blijven. Ook het orgel is beschermd. Momenteel is het 
roerend erfgoed echter niet beveiligd.

http://www.trudoderatie.be/
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Feestzaal  (SWOT)

Sterktes: aansluiting met naastgelegen feestzaal; 
inbrengen van uitgebreide keuken-infrastructuur 
is dan niet nodig. Noodzakelijke infrastuur kan als 
box-in-box in zijbeuk(en) gerealiseerd worden.
Kan als nevenbestemming in de tijd (zonder 
compartimentering

Zwakte: beperkte inhoudelijke link tussen 
oorspronkelijke religieuze functie en de nieuwe 
bestemming

Opportuniteiten: onderhoudskosten van de kerk 
kunnen gedeeltelijk door externe financiering 
gedragen worden

Bedreiging: bijkomende beveiliging van roerend 
erfgoed is noodzakelijk; niet enkel beveiliging 
tegen diefstal maar om beschadiging te 
voorkomen

Erfgoeddepot (religieus depot)  (SWOT)

Sterktes: mogelijk om het roerend erfgoed in situ 
te bewaren. Kan zowel als neven- dan als 
herbestemming gerealiseerd worden gezien de 
schaal van de kerk. Goede toegankelijkheid.
Gelegen op fietsroutenetwerk

Zwaktes: inrichting van een depot is erg 
beeldbepalend. Klimatologisch systeem moet 
ingebracht worden. Aanwezige ramen laten UV-
stralen toe die schadelijk kunnen zijn voor de 
objecten. Daarom moeten de ramen langs de 
binnenzijde afgeschermd worden

Opportuniteiten: investering in depotruimte is 
sowieso noodzakelijk; deze investering kan op 
deze manier tevens doorstromen naar het 
kerkenpatrimonium

Bedreiging: een depot is meestal geen publiek 
toegankelijk gebouw; eventueel kan er wel een 
tentoonstellingsruimte ingericht worden die wel 
publiek toegankelijk is. Bijkomende beveiliging 
van de kerk is noodzakelijk
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Vml. zustersschool met parochiezaal

Kerkhofuitbreiding achter de oude pastorie

Pastorie
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Besluit

Van de verschillende kerken waarvoor we een neven- of herbestemming tot depotruimte
voorstellen is de Salvator Mundi kerk op typologisch en ruimtelijk vlak het meest geschikt.
Omdat deze kerk zelf een zeer groot roerend patrimonium bezit is een bestemming als
erfgoeddepot volledig in lijn met de betekenis en de waarde van dit kerkgebouw. Door de
schaal en bijzondere typologie een hallenkerk is het perfect mogelijk een vrijstaand
volume in te brengen in de ruimte die enerzijds voldoende groot is voor opslag van
objecten, en anderzijds de ruimtelijke beleving van de kerk niet al te zeer aantast. De
ligging van de kerk op de noordelijke groene schakel is een grote troef voor de ontsluiting
van een depot. Als tweede scenario stellen we een feestzaal voor. Indien dit in
samenwerking gebeurt met het nabijgelegen restaurant Aen de Kerck is het niet nodig om
grote infrastructuur te voorzien. Sanitair en een kleine kitchenette kunnen in een
vrijstaand volume ingebracht worden in één van de zijbeuken of het schip. Wel moeten de
nodige maatregelen genomen worden om het roerend erfgoed te beschermen tegen
beschadiging en diefstal. Wanneer de feestzaal ook op zichzelf moet kunnen functioneren
is het wel nodig om een keuken in te brengen. Gezien de hoge erfgoedwaarden van de
kerk is het niet eenvoudig dit te doen in de kerk zelf. Ook een uitbouw lijkt hier moeilijk
gezien de kerk omgeven is door een actief kerkhof, dat tevens ook als dorpsgezicht
beschermd is.

3.17
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Salvator
Mundi in Melveren is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen wordt in januari
2021 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB, het
stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn de
verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag hebben
naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen. Vermits deze kerk beschermd is als monument zijn consult en
toelating noodzakelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk. Kost: ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie (80% onderzoekpremie bij beschermd monument). Eerst studeren
en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in de herbestemmingsbrochure van het
Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester
heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel in opdracht van het stadsbestuur
aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar 1997) in de Halmaalwijk. Een
realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot. Ook de inzichten voor
financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn dan aan de orde. De
lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds minder een
financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-profitorganisaties of private
investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden worden met het weinig duurzaam
karakter van commerciële invullingen, zoals de ervaring elders vaak uitwijst. Elke
nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van de diocesane Commissie voor
Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Salvator Mundi zal tijdig de nodige budgetten in
het artikel honoraria voorzien om het onderzoek naar bestemming te bekostigen.
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Het beschermde statuut van de kerk Salvator Mundi en haar omgeving maakt de
parallelle opmaak van een beheersplan noodzakelijk, zeker indien de verhoogde
erfgoedpremie 80% voor restauratie wordt nagestreefd, onder meer omwille van
dubbele bescherming. Ook deze opdracht door een beslagen studiebureau moet
begroot worden (ca. 12.000 euro, 6 maanden, 80% premie). De digitale opmeting wordt
hergebruikt. Als eigendom van het kerkfabriek is voor deze kerk een minimale
erfgoedpremie van 40% de regel, maar als gebouw van de eredienst is er 80%
betoelaging voorzien. Deze premie geldt enkel voor erfgoedwaardenbehoud, niet voor
comfortverbetering. Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het
abonnement op de Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie
bouwkunde en interieur uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Relindisstraat 8 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Ordingen
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 10de AFDELING, sectie B, perceel 146 c
Coördinaten: 50.811412, 5.234600
Naam parochie: Sint-Harlindis en Relindis
Nummer parochie: 2410
Inwoners: 923
Naam federatie: Kana, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Harlindis en Relindis
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 283 420
Eigenaar: kerkfabriek Sint-Harlindis en Relindis
Beheerder: kerkfabriek Sint-Harlindis en Relindis
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23084
Beschermingsstatus: niet beschermd. Vastgesteld bouwkundig erfgoed 1980/2009.
Orgel in voorlopige bescherming ca. 2007, niet definitief. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
vermeld in 1283 met ridder Adam als heer. Allodiaal goed van prinsbisdom Luik, enclave 
en heerlijkheid familie Horion. Kerk oorspronkelijk met patroon OLV, later onder invloed 
van bezittingen abdij Aldeneik de huidige patronessen. Filiaal van Zepperen. Nauw 
verbonden met het kasteel of de commanderij Duitse Orde. Het dorp ontwikkelde zich 
dan ook als een kasteeldorpje bij uitstek met de commanderijsite van de Duitse Orde op 
de linkeroever van de Melsterbeek en een graanwatermolen en dorpskern op de 
rechteroever. 

Bouwgeschiedenis: 
de huidige parochiekerk in neogotische stijl dateert uit 1855-1856 en was een ontwerp van 
architect I. Gérard. Het gebouw verving een ouder kerkgebouw, dat gelegen was 
ongeveer 300 m meter noordwaarts ten opzichte van de huidige kerk, dichter bij het 
kasteel. De oude kerk was in een zeer slechte staat en was tevens te klein geworden voor 
het groeiende aantal inwoners van het dorp. De nieuwe locatie was ook centraler gelegen 
in het dorp. Nadat de nieuwe kerk in gebruik was genomen, werd in 1858 de oude kerk 
gesloopt. Het huidig voorportaal werd in 1885 toegevoegd door architect J. Schadde

Interieur:
geritmeerd met spitsbogen en gordelbogen onder een kruisribgewelf. Boven het koor 
bevindt zich een ster- en straalgewelf. Het volledige interieur is momenteel bepleisterd en 
wit geschilderd. De lokale kasteelheren de Pitteurs-Hiegaerts en aanverwanten schonken 
kunstvoorwerpen en klokken aan de kerk. 

Beelden: 
Sint-Harlindis en Relindis, gepolychromeerde eik (circa 1568). Madonna, gepolychromeerd 
hout (16de eeuw). Vijf gekleurde stenen beelden: Heilig Hart van Jezus, Heilig Hart van 
Maria, Heilige Jozef met Jezuskind, Sint-Antonius met Jezus, en de Heilige Theresia. 

Meubilair:
biechtstoel (1856). Preekstoel met 4 evangelisten afgebeeld op de kuip (1856). 3 
laatgotische kerkbanken (eerste helft 16de eeuw). Het neogotisch meubilair is ontworpen 
tegelijk met de kerk, eveneens door architect Isidore Gérard. De uitvoering gebeurde 
door beeldsnijdersatelier Janssens uit Sint-Truiden. Doopvont uit de kapel van de 
Commanderij, kalksteen (circa 1700). Neogotische koorlezenaar in messing met 
randinscriptie en beeldje H. Antonius nav. geboorte Antoine de Pitteurs-Hiegaerts 1895. 

Orgel:
orgelbouwer Ruef, aangekocht in 1869. 

Erfgoedinventaris  in erfgoedregister, niet online op ErfgoedPlus. Oud archief in 
Rijksarchief H, dynamisch archief in kerk. 

3.18 Ordingen Sint-Harlindis en Relindis
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Kerk Sint-Harlindis en Relindis exterieur- en interieurzichten

Lit.: Willem DRIESEN, De neogotische parochiekerk te Ordingen (1858), in Limburg, 57, 1978, p. 251-259; 
A. HANUSET, Studie over Ordingen, Ordingen, 1981; Anita KEMPENEERS, Ordingen, in Vergeet je wortels 
niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012, p 82-
85 en 143. 



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Harlindis en Relindis Ordingen 181



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Harlindis en Relindis Ordingen 182

1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
éénbeukige kerk met ingebouwde toren in de noordwestgevel. Het kerkschip heeft vijf 
traveeën, met één spitsboograam per travee. Het koor van één travee met driezijdige 
sluiting en een spitsboograam in elke sluiting is zuidoostelijk georiënteerd en is smaller dan 
het schip. Het schip en koor zijn bedekt met een zadeldak in kunstleien. Twee sacristieën 
zijn aangebouwd aan weerszijden van het koor, eveneens met zadeldak. De toren is 
geschraagd door versneden steunberen. Het spitsboogportaal werd later toegevoegd. De 
kerk is optrokken uit baksteen met omlijstingen in gele, zachte Maastrichtersteen. De 
torensokkel bestaat uit Gobertangesteen. 

Uitrusting: 
beperkt sanitair aanwezig in de kerk. De verwarmingsketel is 8 jaar geleden vernieuwd. De 
kerk heeft een capaciteit van ongeveer 180 personen (160 stoelen en 3 banken). 
Alarminstallatie met onderhoudscontract Smeets. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30121. Verslag L-3814/30121/2013/I (interieur), 
verslag L-3814/30121/2015/B (gebouw). Momenteel geen lekken of uitspoelingen. Geen 
barsten of scheuren, of andere urgente problemen. Afvoerpijpen in toren herstellen. 
Meerjarenplan budget : zie tabel financiën.

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 420 m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 2113 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Kerkhof:
niet meer actief. Grafkelder familie de Pitteurs-Hiegaerts onder noordwestelijke aanbouw. 
Een gedeelte van de oude graven is reeds verwijderd. Daardoor is het kerkhof weinig 
verdicht. De gronden van het kerkhof zijn eigendom van het kerkfabriek; dat is 
uitzonderlijk want de begraafplaatsen zijn meestal eigendom van de stad. De stad staat 
wel in voor het onderhoud van het kerkhof. Nieuwe begraafplaats in de Kruiskapelstraat. 
Volgens een studie van de omgeving zal er in Ordingen, binnen een termijn van 20 jaar, 
een tekort aan oppervlakte zijn. De toren is niet extern verlicht. De 3 kleine klokken slaan 
automatisch dag en nacht een kwartierslag. De 3 grote klokken zijn Harlindis-Relindis
(gekocht 1948), OLV (1282 kg 1962) en Antonius (626 kg 1962). Onderhoudscontract 
Clock-o-Matic. Kokken voor half uur en uurslag. 3 x Angelus. Voor de diensten wordt 
geluid. Ook bij begrafenissen, man/vrouwregime, zoals in de hele federatie Kana. 
Goede busverbinding met Sint-Truiden centrum Odingen-Dorp op 150 m, lijn S1/S12.  
Drukke doorgangsweg tussen Luikersteenweg-Tongersesteenweg en N718-N80. 
Parkeergelegenheid voor ca. 10 wagens bij het oude gemeentehuis. 

Omgeving:
Ordingen is een middelgroot dorp en heeft zich vooral ontwikkeld als een straatdorp 
tussen de grotere dorpen Zepperen en Brustem. De dorpskern situeert zich vooral in de 
driehoek Ordingen-Dorp, Veldstraat en Hogeweg. Door de goede verbinding met de 
stadskern van Sint-Truiden is Ordingen sinds de tweede helft van de vorige eeuw sterk 

gelegen op het grondgebied van het voormalige kasteelpark en in de vorm van 
lintbebouwing langs de weg Ordingen-Dorp, met latere uitbreiding langs de 
Tongersesteenweg. Het centrum van het dorp wordt gemarkeerd door enerzijds de kerk 
en anderzijds het oude gemeentehuis waar momenteel de school in gevestigd is. Het 

fungeren. Op 
vlak van erfgoed heeft Ordingen een aantal beschermde hoogstamboomgaarden en als 

Ordingen
restauratie van het kasteel en de geplande toeristische ontsluiting zal het dorp toeristisch 
aantrekkelijker maken.

3.18

toren
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Kasteeldreef naar Tongersesteenweg
en polyvalent grasveld met speeltuin
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Heilig 
Kruiskapel, 
gemeentehuis, 
parochiezaal en 
vml. pastorie

Andere gerelateerde gebouwen:
Pastorie Ordingen-Dorp, een eenvoudig neoclassicistisch dubbelhuis van twee 
bouwlagen onder een schilddak. De voorgevel bestaat uit drie traveeën, de 
achtergevel uit vijf traveeën. De pastorij dateert uit de jaren 1845. Tegen beide 
zijgevels zijn bergruimtes aangebouwd van één bouwlaag onder een zadeldak. Het 
gebouw is gelegen in een ommuurde tuin. Momenteel in erg slechte staat, renovatie 
tot twee wooneenheden is gepland. 
Parochiaal Centrum Ordingen Ordingen-Dorp, gebouw met errond een omheind 
parkeerterrein. De parochiezaal wordt verhuurd voor feesten en lokale evenementen 
en heeft een capaciteit van ongeveer 100 personen. Er is een keuken aanwezig, geen 
podium.
Voormalig gemeentehuis Ordingen-Dorp, schuin tegenover het parochiaal centrum. 
Het is een alleenstaand dubbelhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak. De voor-
en achtergevel bestaan elk uit drie traveeën. Het gebouw is opgetrokken in eclectische 
stijl en dateert uit 1864, momenteel geprivatiseerd en gerenoveerd . 
Kasteel van Ordingen Ordingen-Dorp 50. De oorspronkelijke burcht, vermoedelijk uit 
de 11de eeuw, werd verwoest tijdens de slag van Brustem in 1467 en heropgebouwd 
tijdens de 16de eeuw. Aan het begin van de 17de eeuw werd het complex aangekocht 
door de landcommanderij Alden Biesen die het verbouwde tot commanderij van de 
Duitse Orde. Ten tijde van de Franse Revolutie werd het domein geconfisqueerd en 
verkocht. De nieuwe eigenaar, P. De Libotton verbouwde de commanderij tot een laat-
classicistisch kasteel. In de tweede helft van de 19de eeuw werd de site eigendom van 
de familie de Pitteurs die het bestaande kasteel vervingen door een 
neorenaissancekasteel. Van 17de eeuwse commanderij bleven enkele delen bewaard:  
het poortgebouw met wachthuis, een hoektoren en het commandeurshuis. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd het kasteel opnieuw zwaar verwoest. Het huidige 
kasteeldomein, gelegen op de noordelijke oever van de Melsterbeek is volledig 
omgracht en bereikbaar langs een brede dreef. Het park werd in de loop van de jaren 
1960 verkaveld en gerooid. Het gehele complex wordt momenteel gerestaureerd. De 
huidige eigenaars hebben plannen om het kasteel toeristisch te ontsluiten.

Ordingen heeft een bevolkingsaantal van iets meer dan 900 inwoners 
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Kerk Sint-Harlindis en Relindis omgeving
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Harlindis en Relindis Ordingen Budget Uitvoering

voor 2013 Herstelling toren en vernieuwing dak 165 000 2007-2008

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Ordingen kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6 972,53 19 702 18 872 19 484 14 654 14 599

Ordingen kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

34 900,03 - 3 367,51
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
Misviering om de twee weken op zaterdag om 19u. Weekendcluster met Brustem en 
Engelmanshoven. Af en toe zijn er begrafenissen, huwelijken zijn eerder uitzonderlijk. Bij 
hoogdagen wordt de eucharistie bijgewoond door een 50 à 60-tal personen, normaal 25 
personen. 

Communicatie: via website www.kanafederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Brustem Gelmen, ad valvas exterieur kerkgebouw en permanentie parochiesecretariaat 
pastorie Kloosterstraat Groot-Gelmen. Na de diensten in de kerk van Ordingen zelf. 

Buiten de eredienst: 
er vinden geen activiteiten plaats in de kerk buiten de eredienst. De kerk is in het weekend 
wel geopend, tijdens weekdagen steeds gesloten.
Processie in federatieverband, dus om de zes jaren. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
KVLV Ordingen, Zaalcomité Parochiezaal De Weegbree, Liberale Bond Gepensioneerden, 
Petanqueclub, Kerkfabriek.

Gelegen vlakbij het kasteel Ordingen, toeristische trekpleister mits begeleiding en 
evenementenplek. Fietsroutenetwerk 171/189. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten:
de historische en architecturale waarde van de kerk is beperkt waardoor relatief grote 
ingrepen mogelijk zijn indien noodzakelijk voor de herbestemming van de kerk. De kerk is 
een belangrijk ankerpunt in zijn omgeving: ze bepaalt het centrum van Ordingen. Roerend 
erfgoed is beperkt maar wel belangrijk voor de lokale gemeenschap, want grotendeels 
schenkingen door de kasteelfamilie de Pitteurs-Hiegaerts. Bij herbestemming moet dit 
erfgoed op gepaste wijze bewaard te blijven.

3.18
Columbarium en/of overdekte begraafplaats  (SWOT)

Sterktes: sluit aan bij de religieuze betekenis van 
het kerkgebouw als plek voor stilte en gebed. Er is 
nood aan bijkomende oppervlakte voor de 
begraafplaats in Ordingen. Het kerkhof rond de 
kerk is momenteel niet actief en er is een 
nieuwere, actieve begraafplaats in de 
Kruiskapelstraat. Voor deze begraafplaats wordt 
er een tekort in oppervlakte voorzien binnen 20 
jaar; voor de naburige deelgemeenten Zepperen
en Brustem is er reeds binnen 10 jaar een tekort 
voorzien. De herbestemming van de kerk tot 
columbarium en/ of begraafplaats kan aan dit 
tekort tegemoetkomen. Het uitbereidingsgebied 
dat door studiebureau Omgeving (2012) 
voorgesteld wordt is in het RUP aangeduid als 
agrarisch gebied; de kerk biedt daarom een goed 
alternatief.

Zwakte:

Opportuniteiten: indien enkel columbarium kan 
dat eenvoudig als nevenbestemming gerealiseerd 
worden. Het is ook bij herbestemming mogelijk 
om een gedeelte van de kerk in te richten als 
kapel, met integratie van de twee belangrijkste 
beelden van St Relindis en St Harlindis.

Bedreiging: indien begraafplaats is dit moeilijker 
te realiseren als nevenbestemming met behoud 
van mogelijkheid voor vieringen. Via ontwerpend 
onderzoek kan nagegaan worden of dit mogelijk 
is.

http://www.kanafederatie.be/
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Gemeenschapsruimte  (SWOT)

Sterktes: gebouw behoudt zijn publieke karakter .
Infrastructuur zoals sanitair en keuken kunnen in 
sacristie georganiseerd worden. Verplaatsen van 
de gemeenschapsfunctie van de weg Ordingen-
Dorp naar het kerkplein zou de centrumfunctie 
van het kerkplein benadrukken indien de kerk zijn 
religieuze functie verliest.

Zwakte: het is niet wenselijk dit scenario op korte 
termijn te realiseren want de parochiezaal is in 
goede staat. Het is wel een haalbare piste op 
middellange of lange termijn

Opportuniteiten: concept kan inspelen op de 
behoeften van het dorp, bijvoorbeeld 
heroriëntering of uitbreiding naar kinderopvang, 
ontmoetingsplek voor senioren, vergaderlokaal 
voor verenigingen. Activiteiten die in de huidige 
parochiezaal plaatsvinden kunnen verplaatst 
worden naar de kerk. De grond van de bestaande 
parochiezaal kan verkaveld worden en verkocht 
als bouwgrond. De opbrengst van de verkoop 
kan in de kerk geïnvesteerd worden. 

Bedreiging: herbestemming: desaffectatie
noodzakelijk
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Besluit

Het eerste scenario columbarium of overdekte begraafplaats is het meest realistische
scenario op korte of middellange termijn. Wanneer enkel een columbarium gerealiseerd
zal worden, is dit zeer eenvoudig te realiseren als nevenbestemming. Ontwerpmatig is dit
geen moeilijke opgave, wel zal de kerk ook tijdens de week geopend moeten zijn. Indien
er behalve een columbarium, ook begraafplaatsen gerealiseerd worden in de kerk creëert
dit een grotere ontwerpuitdaging. Via een ontwerpend onderzoek kunnen de
verschillende mogelijkheden in kaart gebracht worden. Aangezien de kerk niet beschermd
is als monument kan zowel de studie naar de mogelijkheden voor neven- of
herbestemming, als de realisatie van een nevenbestemming voor 30% gesubsidieerd
worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het tweede scenario
gemeenschapsruimte is niet wenselijk om op korte termijn te realiseren. Er is namelijk
een parochiaal centrum vlakbij de kerk dat actief gebruikt wordt en in goede staat is.
Indien de kerk in de toekomst echter onttrokken zou worden aan de eredienst is het
herbestemmen van de kerk als gemeenschapsruimte wel relevant. De bestaande
parochiezaal is architecturaal weinig kwaliteitsvol. Deze zou afgebroken kunnen worden
en de grond zou verkaveld kunnen worden en verkocht als bouwgrond. De opbrengsten
zouden gebruikt kunnen worden voor de herbestemming van de kerk tot
gemeenschapsruimte. Het voordeel van dit scenario is dat wanneer de kerk niet meer in
gebruik zou zijn voor de eredienst, de kerk toch zijn functie als ontmoetingsplek voor de
lokale gemeenschap kan behouden. Ook het kerkplein kan dan zijn functie als
ontmoetingsplein behouden, of deze functie kan zelfs nog versterkt worden. Dat de kerk
van Ordingen op termijn aan de eredienst onttrokken zal worden, is geen onrealistische
piste op middellange termijn. De kerken van de naburige, grotere dorpen Zepperen en
Brustem zijn op respectievelijk 1,5 en 2 km afstand gelegen van de kerk van Ordingen.
Beide kerken zijn prioritair.

3.18
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Sint-
Harlindis en Relindis in Ordingen is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen
wordt in juni 2019 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB,
het stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn
de verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag
hebben naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk (ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie). Eerst studeren en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in
de herbestemmingsbrochure van het Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau
Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel
in opdracht van het stadsbestuur aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar
1997) in de Halmaalwijk. Een realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot.
Ook de inzichten voor financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn
dan aan de orde. De lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds
minder een financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-
profitorganisaties of private investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden
worden met het weinig duurzaam karakter van commerciële invullingen, zoals de
ervaring elders vaak uitwijst. Elke nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van
de diocesane Commissie voor Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Sint-Harlindis en
Relindis zal tijdig de nodige budgetten in het artikel honoraria voorzien om het
onderzoek naar bestemming te bekostigen.
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Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het abonnement op de
Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie bouwkunde en interieur
uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Sint-Gangulfusplein +1 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Sint-Gangulfus
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 1de AFDELING, sectie H, perceel 56
Coördinaten: 50.818520, 5.183406
Naam parochie: Sint-Gangulfus (hulpkerk van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming 
Collegiale)
Nummer parochie: 3007
Inwoners: 1500
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0220 852 568
Eigenaar: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
Beheerder: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 22930
Beschermingsstatus: kerk beschermd als monument 19-04-1955 (BS 18-07-1955). 
Archeologische zone 2016. Bufferzone UNESCO-werelderfgoed. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
in 1133 gedeeltelijk parochie of hulpkerk als uitbreiding OLV.

Bouwgeschiedenis:
De Sint-Gangulfuskerk is gebouwd in opdracht van abt Adelardus II (1055-1082), 
oorspronkelijk als bijkerk van de Onze Lieve Vrouwkerk die eveneens in opdracht van abt 
Adelardus II gebouwd werd (Diriken, 2010). De kerk kreeg in 1133 parochiale rechten 
waardoor het koor en apsis herbouwd werden en een klokkentoren toegevoegd werd. De 
transeptarmen werden in de 13de en 14de eeuw aangepast of toegevoegd. De bakstenen 
zijbeuken dateren uit de 17de eeuw (noordelijke zijbeuk) en uit de 18de eeuw (zuidelijke 
zijbeuk). De noordelijke zijbeuk laat kleine boogvensters met natuurstenen omlijsting zien 
en de zuidelijke zijbeuk werd wat soberder uitgevoerd. In 1955 werd de kerk beschermd 
als monument. Kort daarna werd een voorstel voor restauratie ingediend..

De restauratiewerken (1956-1961) werden uitgevoerd door architect Piet Van Mechelen, 
bijgestaan door Prof. Raymond Lemaire en werd tevens nauw opgevolgd door de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML). Het uitgangspunt 
van de restauratie is een conserverende houding, volgens het gedachtengoed van John 
Ruskin en William Morris, in tegenstelling tot een stilistische restauratie in de geest van 
Eugène Emanuel Viollet-le-Duc. Zo eiste de KCML bijvoorbeeld dat de buitenbepleistering 
verwijderd werd om inzicht te krijgen in de bouwgeschiedenis; een lappendeken van 
natuursteen en baksteen kwam tevoorschijn. De interieurbepleistering met neogotische 
beschildering uit 1927 werd eveneens verwijderd, alsook de gekleurde figuratieve 
glasramen, het houten doksaal en de altaren in Frans Lodewijkstijl. Hoewel dit op het 
eerste zicht ingaat tegen de conserveringsgedachte die men hanteerde bij deze 
restauratie, is dit te wijten aan de beperkte appreciatie van de neogotiek in die periode 
en aan de terugkeer naar meer sobere kerkinterieurs in de geest van Vaticanum II. Het 
resultaat is in dat opzicht toch een stilistisch terugbrengen naar de oorspronkelijk 
romaanse vormgeving van de kerk. 

Interieur: 
Rond 1927 werd het interieur van de kerk voorzien van muur- en plafondschilderingen 
door Peter Heidbüchel (1868-1947). In die tijd werden eveneens herstellingen aan het dak 
uitgevoerd. Bij de restauratiewerken  ca. 1960 werden deze schilderingen verwijderd. 

Beelden:
Triomfkruis, gepolychromeerd hout, gotisch (ca. 1500). Reliekhouder, Sint-Gangulfus, 
barok, gepolychromeerd hout (17de eeuw). Houten nis met Sint-Quirinusbeeld, eik, 
laatbarok (eerste kwart 18de eeuw), voorgesteld als een Romeins officier met een zwaard 
en een hoorn. Kruisbeeld, eik (15de eeuw). Sint-Anna-ten-Drieën, eik, eerste kwart 16de 
eeuw, met druiventros 

int-Agatha, gepolychromeerd hout, 17de eeuw, met kruis. Sint-
Coleta van Corbie, gepolychromeerd hout, 17de eeuw met boek, abdisstaf met wimpel. 
Sint-Helena, gepolychromeerd hout (17de eeuw), met kruis. Sint-Trudo, 

3.19 Sint-Truiden Sint-Gangulfus (Sint-Gangulfus)
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Kerk Sint-Gangulfus exterieurzichten

gepolychromeerd hout, eik (17de eeuw) met schaalmodel van de Sint-Gangulfuskerk. 
Processiemadonna (19de eeuw), houten beeld met leliescepter, Hulp der Christenen. Sint-
Gangulfus, door J.A. Goejee (Zichem), eik (1965), modern houtsnijwerk, voorgesteld als 
een ridder met een zwaard. 

Meubilair:
barokzijaltaar, gedateerd 1760. Biechtstoel, eik (17de eeuw), laat renaissance, concilie van 
Trente (alleen middendeel is overdekt). Engelbewaarder schilderij, 1693.

Grafstenen:
in de zijbeuken en de transeptarmen zijn er grafstenen te vinden van adellijke families uit 
de 16de en 17de eeuw: grafsteen van Michel Scroets, zijn echtgenote en zoon 1561. 
Grafsteen van Frans Colen 1633 en Juliana Reveris 1609. Grafsteen van echtpaar Stennen
1637.

Orgel: modern orgel uit 1964, gebouwd door orgelbouwer Bernard Pels-
Herselt bij de kerkrestauratie. Vervangt Clerinx-orgel 1848. Piet Vanmechelen, de 
restaurateur, ontwierp de kast voor het orgel. Het orgel is niet beschermd. Het instrument 
bestaat uit een orgel met elf registers, twee klavieren en een pedaal met elektro-
pneumatische tractuur. Orgels uit deze periode worden vaak als minderwaardig 
beschouwd worden, maar Edward Vanmarsenille prijst het instrument, dankzij de goed 
gekozen verdeling van de registers over de klavieren. Verschillende soorten muziek 
kunnen op het orgel op een mooie manier gebracht worden, dus een ideaal 
oefeninstrument en voor bepaalde muziek ook een uitstekend concertinstrument. 
Tegenwoordig ter beschikking van de stad en gebruikt door de Academie Haspengouw 
als studie-instrument. De Sint-Gangulfuskerk is voor de Academie Haspengouw een 
interessante locatie voor lessen en concerten. Deze kerk is niet te groot en ligt op 

voor studie ideaal is.

Erfgoedinventaris erg degelijk in erfgoedregister, niet online op ErfgoedPlus. Oud archief 
in Rijksarchief H en dekenij ST. Geen archief in situ. Klok in inventaris. 

Lit.: Achille THIJS, Sint-Gangelof 900 jaar, Sint-Truiden, z.j.; Piet VERHEYDEN, Driemaal 
de eeuw tot heden, in Sint-Truidens erfgoed. Vroeger, nu 

en in de toekomst, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2014, p. 77 en 80-
83.



Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017 Sint-Gangulfus Sint-Truiden 193

Sint-Gangulfus interieurzichten
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torentje

Kunstpatrominium
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
opgebouwd volgens de klassieke bassilica principes, met zuivere verhoudingen en een 
sobere architectuur volgens de romaanse bouwstijl. In de huidige toestand van de kerk 
zijn de verschillende bouwfasen, verbouwingen en restauraties nog zichtbaar. Het schip, 
dat dateert uit de 11de eeuw, steunt op 12 zware pijlers, verbonden met rondbogen. Het 
koor en halfronde apsis dateren uit de 12de eeuw en sluiten bijna naadloos aan op het 
schip. De transeptarmen dateren uit de 13de en 14de eeuw en vertonen gotische 
stijlkenmerken zoals de spitsboogramen. De 17de en 18de eeuwse zijbeuken zijn 
opgetrokken in baksteen op oudere fundamenten. De toren werd in de 12 de eeuw 
aangebouwd op de eerste travee van het bestaande schip, aansluitend op de voorgevel 
Opgetrokken uit drie typische bouwstenen van het Getebekken: tufsteen van Lincent
(parament voor de buitenmuren en als basismateriaal voor de constructie van het schip), 
Gobertangesteen (voor raamomlijstingen en parament ter vervanging van tufsteen in 
latere bouwfasen) en Tiens kwartsiet (parament in de westgevel waar deze aansluit op de 
noorderbeuk). Het portaal in de voorgevel is van Maaskalksteen en als vervangsteen werd 
in de ondermuren groen-bruine Famenniaanzandsteen gebruikt .

Uitrusting: 
voorzien van sanitair (één toilet in de sacristie), centrale verwarming en een 
geluidsinstallatie. Objecten beveiligd. Capaciteit 181 zitplaatsen (voor 2017 228). 12 
bidbanken (52 zitplaatsen). 3 koorstoelen. 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Geen verslag Monumentenwacht. De Sint-Gangulfuskerk is momenteel bouwtechnisch in 
een redelijk goede staat. Er zijn echter wel kleinere structurele gebreken: er bevindt zich 
scheurvorming in de transeptboog en het zuidtransept, in de schipkolommen werden 
verticale scheurvormingen gevonden, er zijn ook stabiliteitsproblemen aan het dak. Er is 
een restauratiebudget voorzien in een meerjarenplan van het kerkfabriek 2014-2019. De 
volgende renovatie wordt gepland ten vroegste 2021, afhankelijk van de betoelaging. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 470 m2
Voetafdruk perceel: (vml. kerkhof): 2140 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Omgeving: gelegen op het Sint-Gangulfusplein bij de Diesterstraat. Het plein is 
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, bushalte Diesterpoort op 100m, lijn 
5/30/105/S1/S2/S10. De Diesterstraat is een éénrichtingverkeerstraat die toegang geeft 
tot de binnenstad. Het plein geeft de kerk unieke voordelen voor een kavel in de 
binnenstad zoals parking voor mindervaliden en voldoende ruimte buiten de kerk als 
ontmoetingsplek. Daarnaast bevindt de kerk zich op korte afstand van het stadspark. Op 

van Luk van der Halen als hommage aan de Truidense auteur Hendrik Prijs (1898-1984). 
Parkeergelegenheid voor 20-tal wagens. 

Klok Helena wordt automatisch geluid elke dag 7.45 u, uitgez. Zondag. Bij 
feestelijkheden, zoals huwelijk en schoolvieringen. Onderhoud Vanmarsenille. De toren is 
langs buiten verlicht. 

Andere gerelateerde gebouwen: 
Clarissenklooster. In 1557 werd het huis van Nijsem ingericht als school en internaat voor 
de zusters van het Heilig Graf. Ze zorgden voor lager en middelbaar onderwijs voor 
meisjes. Na 1797 werden de kloosters geconfisqueerd en het klooster werd in gebruik 
genomen als magazijn en werkhuis voor het Franse leger. De Clarissenorde kwam in 1851 
naar Sint-Truiden en kocht het gebouw, in fases gerenoveerd en verbouwd. Kapel in 1864 
ingewijd. Renovatiewerken tussen 1961-1963 uitgevoerd. Classicistisch breedhuis van het 
enkelhuistype met twee bouwlagen onder een zadeldak met drie dakkapellen. De laatste 
uitbreiding dateert uit de jaren 1960. Tegenwoordig wonen er zes zusters die ten dienste 
van de Sint-Truidense gemeenschap werken, twee zusters zijn tussen 40 en 50 jaar oud. Er 
wordt dagelijks één eucharistie in hun kapel gevierd die regelmatig door een actieve 
gelovige gemeenschap bijgewoond wordt. Elke derde zaterdag van de maand is er een 
Taizégebed in de kapel met achteraf de gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een 
gezellig samenzijn. Er komen telkens ook wat jonge mensen naartoe. Verder ontvangen 
de zusters in het klooster ook groepen zoals klassen, vormelingen en 
vrouwenbewegingen. Vastgoedontwikkelaars zijn in onderhandeling om het té grote 
klooster deels te herbestemmen tot woningen. 

3.19
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Van alle kerkdorpen en delen van de stad Sint-Truiden heeft het centrum het tweede 
grootste aantal inwoners na Zepperen. Er worden in de komende jaren meerdere 
infrastructuur- en woningprojecten in de binnenstad gebouwd, die de verdichting van 
de stad stimuleren. Meer dan de helft van de inwoners is tussen de 20 en de 60 jaar 
oud 
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Gangulfus Sint-Truiden Budget Uitvoering

voor 2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019 Restauratie daken, stabiliteitstechnische ingrepen, herstel van verweerde muren en ingrepen tegen 
opstijgend vocht

1420 000 (toelage ca. 525 000) 2021-2022
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
elke weekdag een avondviering om 18 uur. Geen weekendviering. Veel gebruikt voor 
sacramentsvieringen, vooral voor huwelijken. 60% van de huwelijken in Sint-Truiden 
gebeuren in deze kerk. Het feit dat de kerk omgeven is door een plein is ook gunstig voor 
vieringen zoals doopsels en schoolvieringen. Op dit moment worden er echter geen dopen 
meer gedaan omdat deze gecentreerd worden in drie prioritaire kerken. 

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo en permanentie parochiesecretariaat dekenij Plankstraat Sint-Truiden. 

Buiten de eredienst: 
de kerk blijft op weekdagen de hele dag open van 8 tot 18 uur en wordt door vrijwilligers 
geopend en gesloten. In het weekend is de kerk gesloten. Buiten de eredienst wordt het 
orgel ook gebruikt door de muziekschool. Er worden ook koorrepetities gehouden en af 
en toe vinden er tentoonstellingen plaats. Er zijn ook zeer regelmatig (groepen) toeristen 
die de kerk komen bezoeken. Bovendien ligt de kerk op het traject van Sint-Truiden By
Lights: van september tot februari (donderdag tot zondag) worden bepaalde plaatsen en 
gebouwen speciaal verlicht langs een wandelroute in en rond de stad.

Verenigingsleven en lokale dynamiek: 
Gemengd zangkoor Sint-Gangulfus, OLV Ziekenzorg.

Vast deel van cultuur-toeristische stadswandelingen. Fietsroutenetwerk 135/188. 

3.19
Prioritair religieus, met culturele nevenbestemming in de tijd  (SWOT)

Sterktes: kerk is zeer geschikt voor pastoraal 
gebeuren (motivatie zie supra). De beste functie 
voor een gebouw is meestal zijn originele functie; 
gezien de hoge erfgoedwaarde van deze kerk is 
een religieus gebruik het meest geschikt voor dit 
gebouw. Medegebruik door de muziekacademie 
voor orgellessen kan blijven doorgaan

Zwakte:
geen

Opportuniteiten: Clarissenorde kan betrokken 
worden bij het pastoraal gebeuren in deze kerk .
Nieuwe partners moeten gezocht worden voor 
het uitbouwen van culturele nevenbestemming in 
de tijd: vb. cultureel centrum, academie 

Bedreiging: vraagt (op termijn) een herziening 
van het bestaande kerkenplan

Musealiseren van de kerk als stilteplek in de stad  (SWOT)

Sterktes: sober interieur en architectuur geven de 
kerk zijn ideaal voor het realiseren van een 
stilteplek. Schaal van de kerk is beperkt: ideaal 
voor het gebruik als stilteplek. Mogelijkheid voor 
het integreren van het aanwezige roerend 
erfgoed

Zwakte: weinig dynamische invulling

Opportuniteiten: de Sint-Gangulfuskerk is één van 
de kernsites in de toeristische ontsluiting van           
Sint-Truiden als Abdijstad

Bedreiging:
geen

http://www.trudofederatie.be/
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4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten: 
omwille van de belangrijke erfgoedwaarden van deze kerk is het niet 
aangewezen om architecturale ingrepen te doen. Permanente ingrepen zijn 
uitgesloten maar ook reversibele ingrepen zouden de beleving van de ruimte al 
te zeer aantasten. Een zachte nevenbestemming in de tijd lijkt daarom het 
meest geschikt. Vooral culturele activiteiten die slechts beperkte infrastuur 
vragen komen in aanmerking. 
Hoewel de Sint-Gangulfuskerk niet als prioritair aangegeven is in het kerkenplan 
heeft deze kerk veel potentieel voor het pastoraal gebeuren omwille van de 
schaal van de kerk, de sobere architectuur die vandaag als zeer esthetisch 
beschouwd wordt, de ligging in het centrum van de stad, het ontmoetingsplein 
rond de kerk, voldoende parking zeer dicht bij de kerk en de aanwezigheid van 
het Clarissenklooster tegenover de kerk
De kerk is populair voor huwelijken en is ook zeer geschikt voor andere 
sacramentsvieringen zoals een doopviering. Het is aangewezen dat dit soort 
vieringen kan blijven plaatsvinden.
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Besluit

Omwille van de hoge erfgoedwaarde van de Sint-Gangulfuskerk, het belang van deze kerk
binnen de geschiedenis van de stad en zijn potentie voor het pastoraal gebeuren en
sacramentsvieringen stellen we voor om de aanduiding van deze kerk als niet-prioritair te
herzien. Het huidig kerkenplan is opgesteld voor de periode 2014-2019, een herziening is
dus mogelijk vanaf 2019. De hoge erfgoedwaarden van deze kerk laten bovendien geen
permanente ingrepen toe. Maar ook reversibele ingrepen, volgens het box-in-box principe,
zouden de beleving van de ruimte al te zeer aantasten, gezien de beperkte schaal van het
kerkgebouw en de intieme en sobere atmosfeer. Een in de die
weinig infrastructuur vraagt zou wel kunnen - kleinschalige culturele evenementen zoals
lezingen, concerten of tentoonstellingen. Het kerkfabriek en/of stadsbestuur zouden
actief op zoek kunnen gaan naar lokale partners om op een structurele manier mee samen
te werken voor het organiseren van zulke evenementen, zoals bijvoorbeeld het
cultuurcentrum De Bogaard of Academie Haspengouw. De orgellessen van Academie
Haspengouw die momenteel plaatsvinden in de kerk kunnen blijven doorgaan in dit
scenario. Wanneer er wordt afgezien van een prioritair religieus gebruik van het gebouw
lijkt musealisering van de kerk en een gebruik als stilteplek de meest aangewezen
herbestemming. In dit scenario is het nog steeds mogelijk kleinschalige, culturele
evenementen te organiseren zoals hierboven beschreven. Ook de orgellessen kunnen
blijven doorgaan. Een duidelijke (toeristische) ontsluiting is hierbij wel nodig. Het
kerkfabriek heeft de kosten van de toekomstige restauratie reeds in rekening gebracht in
hun begroting. Het gebouw is beschermd als monument en er kunnen dus subsidies
verkregen worden voor restauratie en onderhoud. Gezien de beperkte schaal van de kerk
zijn de kosten voor verwarming niet buitensporig. Er stellen zich dus geen directe
financiële problemen, er kunnen afspraken gemaakt worden met eventuele partners voor
het delen van deze kosten

3.19
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Sint-
Gangulfus in Sint-Truiden is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen wordt in
juni 2023 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB, het
stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn de
verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag hebben
naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen. Vermits deze kerk beschermd is als monument zijn consult en
toelating noodzakelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk. Kost: ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie (80% onderzoekpremie bij beschermd monument). Eerst studeren
en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in de herbestemmingsbrochure van het
Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester
heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel in opdracht van het stadsbestuur
aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar 1997) in de Halmaalwijk. Een
realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot. Ook de inzichten voor
financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn dan aan de orde. De
lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds minder een
financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-profitorganisaties of private
investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden worden met het weinig duurzaam
karakter van commerciële invullingen, zoals de ervaring elders vaak uitwijst. Elke
nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van de diocesane Commissie voor
Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming zal tijdig
de nodige budgetten in het artikel honoraria voorzien om het onderzoek naar
bestemming te bekostigen.
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Het beschermde statuut van de kerk Sint-Gangulfus en haar omgeving maakt de
parallelle opmaak van een beheersplan noodzakelijk. Ook deze opdracht door een
beslagen studiebureau moet begroot worden (ca. 12.000 euro, 6 maanden, 80%
premie). De digitale opmeting wordt hergebruikt. Als eigendom van de kerkfabriek is
voor deze kerk een minimale erfgoedpremie van 40% de regel. Deze premie geldt enkel
voor erfgoedwaardenbehoud, niet voor comfortverbetering. Het stadsbestuur van Sint-
Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het abonnement op de Monumentenwacht, die
best om de vier jaar een inspectie bouwkunde en interieur uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Stapelstraat 29 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Sint-Marten
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 1ste AFDELING, sectie H, perceel 658 b
Coördinaten: 50.815572, 5.182084
Naam parochie: Sint-Martinus
Nummer parochie: 2415
Inwoners: 6000
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Martinus Sint-Marten
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0256 000 618
Eigenaar: kerkfabriek Sint-Martinus
Beheerder: kerkfabriek Sint-Martinus
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 22956
Beschermingsstatus: toren beschermd als monument MB 21-09-1936 (BS 11-10-1936). 
Kerkschip beschermd als monument MB 10-07-1997 (BS 22-01-1998).
Monument gesneuvelden beschermd als monument 2014. Archeologische zone sinds 
2016. Bufferzone UNESCO-erfgoed. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:
de eerste kerk op de plek van de huidige Sint-Martenkerk dateert van circa. 1083, en was 
gewijd aan het Heilig Graf. Vermoedelijk ging het om een éénbeukige kerk zonder toren. 
In 1221 werd deze kerk samen met het stadskwartier door een brand verwoest. Parochie 
13de eeuw, doopvont bleef exclusief voor OLV-kerk. Viering Sint-Martinus al in 14de eeuw. 
Hulpkapel 1808 en hulpparochie OLV 1885. 

Bouwgeschiedenis: 
In de 13de eeuw werd de kerk opnieuw opgebouwd in de laatromaanse stijl, waarbij het 
kerkhof werd toegevoegd. De nieuwe kerk had oorspronkelijk geen toren, deze werd pas 
rond 1550 toegevoegd. In 1706 kreeg de kerk de naam van Sint-Martinus. Het huidige 
schip in neoromaanse stijl werd tussen 1880 en 1883 door architect E. Serrure (1856-1925) 
gebouwd. Serrure herstelde in die periode eveneens de toren. In 1900 werd de kerk door 
architect Hoste gerestaureerd. De toren werd in 2012 gerestaureerd door architect Piet 
Verheyden. Er zijn nog twee restauratiefases fases gepland: één voor daken en muren en 
één voor het interieur. 

Interieur: 
vrij sober, met uitzondering van het cassettenplafond. Het plafond van de Sint-
Maartenkerk werd gerecupereerd uit de oude kerk. De borden van het plafond werden 
rijkelijk versierd met blazoenen en een banderol waarop de namen van de schenkers 
vermeld stonden. Zo werden de namen van de schenkers  medegedeeld aan de gelovige 
gemeenschap. Door de meerdere restauraties in de negentiende eeuw ging de originele 
schikking van door Sint-Truidense families gesponsorde panelen verloren. Door de kleine 
ramen is het interieur van de kerk vrij donker.

Beelden: 
Verrezen Christus, gepolychromeerd hout (tweede kwart 15de eeuw). Calvarie met Onze-
Lieve-Vrouw en Johannes, gepolychromeerd hout (eerste helft 16de eeuw), 
gerestaureerd in 1888. Christus-op-de-Koude-Steen, gepolychromeerd hout (eerste helft 
16de eeuw). Ruiterbeeld met Sint-Maarten, gepolychromeerd hout (eerste helft 16de 
eeuw). Sint-Maarten, gepolychromeerd hout (eerste helft 16de eeuw). Piëta, 
gepolychromeerd hout (eerste helft 16de eeuw). Sint-Rochus, gepolychromeerd hout 
(eerste helft 17de eeuw). Sint-Eucherius, gepolychromeerd hout (eerste helft 17de eeuw). 
Sint-Trudo, gepolychromeerd hout (tweede helft 17de eeuw). Sint-Maarten als bisschop, 
witgeschilderd hout (eerste helft 18de eeuw). Sint-Trudo, witgeschilderd hout (eerste 
helft 18de eeuw). Christus in het graf, gepolychromeerd hout (18de eeuw). Sedes 
Sapientiae, mogelijk een kopie naar een origineel uit de 13de eeuw. Twee neogotische 
biechtstoelen; classicistisch, arduinen wijwatervat (18de eeuw). 

Pierre Radoux, smeedwerk. Dode Christus, staat nu in de heilige grafkapel. Sint-Anna-ten-
Drieën, originele staat in de pastorie, Anna samen afgebeeld met haar dochter Maria en 
kleinzoon Jezus, blijkbaar van Brabantse herkomst (zestiende eeuw). Neogotisch retabel 
altaar met verguld koperen tabernakel met de bijbehorende baldakijn (1899). Albasten 
achterwand. De heiligen gerepresenteerd in de zes nissen zijn Lutgardis, Juliana, 
Norbertus,Tarcitius, Pascalis Baylon en Thomas van Aquino.

Orgel: beschermd orgel van gekende lokale orgelbouwer Theodoor Ruef. Het orgel 
dateert uit 1896 en is één van de belangrijkste orgels in Sint-Truiden. Dankzij het grote 
aanbod aan waardevolle orgels wordt Sint-Truiden vaak gezien als de orgelstad. Het 
enige Ruef orgel met romantische klankkleur is terug te vinden in de Sint-Maartenskerk. 
Meerdere malen vonden er restauratiewerken plaats aan het kerkorgel in 1805, 1865 en 
1925.

Erfgoedinventaris in erfgoedregister, nog kunsthistorisch na te kijken, niet online op 
ErfgoedPlus. Oud archief in dekenij ST, dynamisch archief in pastorie. 

3.20 Sint-Truiden Sint-Martinus (Sint-Marten)
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Kerk Sint-Martinus interieurzichten

toren
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Interieur met erfgoedobjecten
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
de Sint-Martenkerk is opgebouwd als een neoromaanse kruisbasiliek. De kerk bestaat uit 
een driebeukig schip van vijf traveeën, transeptarmen van twee traveeën, een éénbeukig
koor van twee traveeën met een halfronde apsis  met dwerggalerij en zijkoren van één 
travee met een vlakke sluiting. De muren zijn opgetrokken in zandsteen onder een leien 
zadeldak. De zijbeuken bevinden zich onder een lessenaarsdak en zijn voorzien van 
rondboogvensters en een rondboogportaal in noord- en zuidgevel. Het zadeldak van de 
middenbeuk bevat dakkapellen. De as van het schip staat schuin op die van de toren. 
Dankzij de vroeg-renaissancetoren onderscheidt de Sint-Martenkerk zich van alle andere 
parochiekerken. De toren, opgetrokken uit mergelsteen met kalkstenen sokkel, bestaat uit 
zeven ongelijke bouwlagen. De gevelindeling benadrukt het horizontale karakter van de 
renaissance zoals de symmetrie, de Toscaanse zuiltjes en de geometrische motieven.

Uitrusting:
de kerk is voorzien van zowel een centraal verwarmingssysteem als een optimale 
geluidsinstallatie. De centrale verwarming bevindt zich in de kelder, met toegang via de 
sacristie. In de kelder bevindt zich ook een bergruimte. Momenteel is er geen sanitair in de 
kerk. Openbare sanitaire voorzieningen zullen binnenkort voorzien worden in de huidige 
opslagruimte, aangebouwd aan de oostgevel. Dit sanitair zal zowel rechtstreeks langs het 
Sint-Martenplein, als via de kerk toegankelijk zijn. De doorgang naar het plein is in de 
oorspronkelijk structuur van de kerk reeds aanwezig. De Sint-Martenkerk heeft een totale 
capaciteit van 429 stoelen (157 middenbeuk en 272 reseve). Er is bewust gekozen om 
stoelen te plaatsen in plaats van banken. Het is namelijk aangenamer om tijdens een 
eredienst of oaseviering dat de stoelen in een cirkel gezet kunnen worden

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30122. Verslag L-3814/30122/2001 (interieur), 
Verslag L-3814/30122/2014/B (gebouw zonder toren). 
In 2004 werd bij werken aan de Sluisberg grondwater weggepompt met verzakkingen in 
de binnenstad als gevolg. Ook in de Sint-Martenkerk werden barsten vastgesteld, 
vermoedelijk ten gevolge van deze werkzaamheden. De grote restauratie is lopende.
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 960 m2
Voetafdruk perceel (vml. kerkhof): 2260 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Kerkhof:
het is zeker dat er in het verleden begraven werd binnenin de kerk van Sint-Marten en 
errond. Op dit moment zijn er geen zichtbare restanten aanwezig van het bestaan van 
een kerkhof rondom de kerk. Wel zijn de graven die oorspronkelijk in de kerk gesitueerd 
waren naar een grasveldje bij de zuidgevel verplaatst. BAAC Vlaanderen (2015) schetste 
de evolutie van het Sint-Martenplein. De oudste bronnen tonen de situatie eind 17de 
eeuw en geven aan dat er een klein plein aanwezig was rondom de Sint-Martenkerk. 
Zowel op de Ferrariskaart (1771-1778) als de kaart Villaret/Cassini (midden 18de eeuw) 
wordt de kerk vrij schematisch voorgesteld. Op de Ferrariskaart zag het perceel er 
rechthoekig uit, terwijl de oostzijde nu schuin uitwaaiert. Kaarten uit de eerste helft van 
de 20ste eeuw tonen het plein al meer afgerond in het noorden en ten oosten bevonden 

einde van de 19de tonen dat bebouwing in de Stapelstraat tot dichter bij de kerk kwam. 
dichtst bij de kerk verdwenen 

waren waardoor het plein rondom de kerk uitbreidde. Vermoedelijk waren rond 1910 
alle gebouwen tussen de kerk en de Sint-Augustinuskapel afgebroken waardoor het plein 
zijn huidige vorm kreeg. In 1927 werd het monument voor de gesneuvelde soldaat 
ingehuldigd. In 1953 werd het oorlogsmonument aan weerszijden uitgebreid ter ere van 
de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. 
Geautomatiseerde klokken, onderhoud Clock-o-Matic. 3 luidklokken uit 1895: 1450, 1000 
en 600 kg. Luiden om het half uur tussen 7 en 22 uur. Aanstraling van toren met 4 
grondspots en 3 spots aan gebouwen pleinwand. 

Omgeving:
gelegen op het Sint-Martenplein, met naast de kerk het oorlogsmonument voor de 
gesneuvelde soldaten van de eerste en tweede oorlog en erachter een lindeboom. De 
toegang van de kerk ligt aan de Stapelstraat. Zowel het Sint-Martenplein als de 
Stapelstraat zijn commercieel ontwikkeld. De Stapelstraat is naast de Luikerstraat de 
belangrijkste winkelstraat van de binnenstad. Op de hoek van het Sint-Martenplein met 
de Stapelstraat ligt het voormalige postkantoor met de voormalige hospitaalkapel Sint-
Augustinus, nu gecommercialiseerd o.m. koffiehuis en kledingboetiek. 

3.20
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De Sint-Martenkerk is eenvoudig bereikbaar met openbaar vervoer trein-bus, het 
station bevindt zich op 450 m. Bushalte Sint-Martenplein, lijn S2/S10. Op slechts 200 m 
van de kerk bevindt zich de Grote Markt. In het kader van het beeldkwaliteitsplan 
wordt het Sint-Martenplein binnenkort heringericht. De bestaande parkeerzones 
krijgen een andere plaats en er wordt nieuwe bestrating aangelegd. Het Sint-
Martenplein wordt een ontmoetingsplein met ruimte voor horeca. 

Andere gerelateerde gebouwen:
Pastorie Breendonkstraat, ongeveer ter hoogte van het Sint-Martenplein. Het gebouw 
dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw, met classicistische gevelaanpassingen 
tijdens de tweede helft van de 18de eeuw en begin 19de eeuw. De pastorie is 
beschermd als monument. Momenteel woont er pastoor Wim Ceunen. Op de pastorie 
vergaderen regelmatig het Netwerk Ondernemende Senioren (Neos) en het zangkoor 
houdt er wekelijks repetities. Daarnaast wordt de pastorie ook gebruikt om mensen te 
ontvangen voor ondertrouw en soms rouwgesprek. En een aantal keren zijn er al 
recepties en ontvangsten doorgegaan.
Parochiezaal St Martinus, toegang via Breendonkstraat, eigendom van het kerkfabriek 
en wordt gebruikt door parochiale verenigingen. De parochiezaal is uitgerust met een 
podium, een keuken en sanitair. De zaal wordt niet verhuurd aan derden. 
Jeugdlokalen Chiro Jongens RvM Sint-Marten en Chiro Meisjes Breendonkstraat, in een 
schooltje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het schooltje is gelegen op een 
perceel tussen de Breendonkstraat en de Beekstraat. Toegang wordt verkregen via een 
poort die hoort bij een burgerwoning gelegen in de Beekstraat, of via de poort 
gelegen Breedonkstraat. 
Wijkkerkje Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. 

Van alle kerkdorpen en delen van de stad Sint-Truiden heeft het centrum het tweede 
grootste aantal inwoners na Zepperen. Er worden in de komende jaren meerdere 
infrastructuur- en woningprojecten in de binnenstad gebouwd, die de verdichting van 
de stad stimuleren. Meer dan de helft van de inwoners is tussen de 20 en de 60 jaar 
oud.

Lit.: Achille THIJS, Van de H.-Graf- tot de ST.-Martenkerk en haar parochie, (Doorheen het aloude Sint-
Truiden, 19), Sint-Truiden, 1970; Gerard HEYNEN, De bouw van de toren der Sint-Maartenkerk te Sint-
Truiden, in Historische bijdragen opgedragen aan Pater Archangelus Houbaert o.f.m., Sint-Truiden, 1980, 
p. 113-131; Parochie Sint-Marten Sint-Truiden 100 jaar, Sint-Truiden, 1985; Albrecht GOORTS, Sint-
Maarten te Sint-Truiden. Getuige van een groot Vlaams verleden, Sint-Truiden, 1992; Els DECONINCK, 
Edmond Serrure, architect van de vernieuwde Sint-Maartenkerk, in Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, 
Sint-Truiden, 1998, p. 74-77; Albrecht GOORTS, Het mysterieuze retabel van Sint-Maarten, in Sint-Truiden 
grenzeloos monumentaal! Import-export, OMD, Sint-Truiden, 2006, p. 22-27
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Sint-Martinuskerk situering in stedelijke omgeving

Sacristie en kelder
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Wijkkerkje Onze-Lieve Vrouw van Fatima.
Een kleine éénbeukige zaalkerk in lichtgeel baksteenmetselwerk met zadeldak op extern 
rustende houten spanten en driehoekige koorsluiting. Externe houten klokkenstoel. De 
kerk en klokkenstoel vervangen hun voorgangers: een houten noodkerk in 1964 
overgebracht van de restauratiewerf Sint-Gangulfuskerk. De nieuwbouwbeslissing viel in 
1993. Het ontwerp is van architect Eric Stas Sint-Truiden, aannemer was Postelmans-
Frederix, Lummen. Inhuldiging in 1998. Tentvorm met twaalf steunpilaren verwijzend naar 
de 12 apostelen. Ligging: Sint-Truiden, 3de afd., sectie F,  perceel 107 a 03, Binnenhof 10+ 
(Jan-Frans Willemsstraat). Onder beheer van kerkfabriek Sint-Martinus Sint-Marten, 
erfpachter van eigenaar stad Sint-Truiden. 

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima 
Halmaalwijk

Lit.: Karel Kerkje Halmaalwijk, in Firmin Aerts. Visie en inzet. Buigen, niet breken. Liber 
Amicorum ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, Sint-Truiden, 1999, p. 77-78. 
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Martinus Sint-Truiden Budget Uitvoering

voor 2013 Herstelling toren 73 643,77 (toelagen) 2012

2013 Restauratie toren (fase 1) 468 849,70 (toelagen 254 642,81) 2013

2014 Restauratie toren 200 922 (toelagen 127 321,42) 2014

2015 Restauratie buitenzijde kerk (fase 2) 14 349,25 Wachtrij

2016 Restauratie buitenzijde kerk 4 886,55 (toelagen zie 2016 en 2017) Wachtrij

2017 Restauratie buitenzijde kerk 460 000 (toelagen 360 000) Wachtrij

2018 Ereloon 460 000 (toelagen 360 000) Wachtrij

2019

na 2019

Sint-Marten kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

34 223,09 19 819,75 53 597,88 16 217,76 39 140 39 455

Sint-Marten kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

41 697,78 18 463,44
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
misviering alle zondagen om 10:30 uur. Aanwezige gelovigen: 39 tot 150, exclusief 
organisatie. Oaseviering: centraal staat het ontmoeten en het samen vieren van de 
eucharistieviering, zowel voor jong en oud, om tijd te nemen voor ontmoeting. Er zijn na 
de viering drankjes en koffie voorzien en de kinderen worden samengebracht om te 
knutselen en te tekenen. Zo wil men gelovigen in en rond Sint-Truiden samen brengen in 
een hechte gemeenschap. 

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo en telefoon pastorie Breendonkstraat via GSM diaken Dams. 

Buiten de eredienst:
De kerk is buiten de eredienst altijd geopend van 9.00 tot 19uur. De koster en zijn vrouw 
zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en openen/sluiten. De kerkfabriek houdt de 
kerk open als stilteplek in de drukke handelsstraat. In de Sint-Martinuskerk vinden er 
vormsel, huwelijken en huwelijksjubilea plaats. De kerk staat ook open voor 
tentoonstellingen en er worden regelmatig andere (culturele) evenementen 
georganiseerd, zelfs modeshow, monumentenrun en stedelijk netwerkevent. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek: 
Zaalcomité Parochiezaal, Catecheses voor Eerste communie en Vormsel, Femma, 
Chirojongens Ridders van Maria met muziekkapel, Chiromeisjes, Chiro muziekkapel en 
vendeliers, Neos kaart- en kienclub, Anonieme Alcoholici, Toneelgroep Halfjassen, 
Jeugdkoor Djada, werkgroep Oasavieringen, Zangkoor Sint-Martinus, Kerkfabriek, 
Buitenschoolse kinderopvang Klim-Op Gootstraat.

3.20

Ontmoetingsplek voor studie (SWOT)

Sterktes: ontmoetingsplek - bereikt alle sociale 
lagen, alle generaties - mogelijk om roerend 
erfgoed in situ te bewaren en te integreren in 
architecturaal concept - (openbare) sanitaire 
voorzieningen kunnen geïntegreerd worden in de 
huidige sacristie of bergruimte - er is nood aan 
openbare, gemeenschappelijke studieruimte in de 
stad voor scholieren en studenten; huidige 
studieruimte in de openbare bibliotheek is te klein 
en onvoldoende stil - stille functie respecteert de 
sacrale atmosfeer van de kerk

Zwakte:

Opportuniteiten: kan zowel als herbestemming 
dan als nevenbestemming ontwikkeld worden -
sluit aan bij visie omtrent het Sint-Martenplein als 
ontmoetingsplek - ondersteund de visie van de 
stad om zich als scholierenstad te profileren -
mogelijkheid tot integreren van een horeca-
faciliteit (koffiecorner) in zijbeuk - kan een nieuwe 
dynamiek brengen op het Sint-Martenplein en 
Stapelstraat

Bedreiging:
investering door lokale overheid met beperkte 
mogelijkheid voor cofinanciering (privaat, 
Vlaamse of federale overheid) - gebouw is geen 
eigendom van de stad Sint-Truiden

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten:
een sociale bestemming is aangewezen omwille van de centrale ligging van de kerk op de 
commerciële as: gelegen op het Sint-Martenplein en met de hoofdingang aan de 
Stapelstraat. Compartimentering van de middenbeuk is niet wenselijk omwille van het 
waardevolle orgel. Vast interieur is redelijk neutraal, behalve het cassette plafond. 
Verschillende roerende elementen zouden best in situ bewaard blijven. O.a. Calvarie-balk, 
orgel... Op korte termijn is nevenbestemming mogelijk. Op langere termijn kan 
herbestemming overwogen worden: gelovigen hebben immers verschillende 
uitwijkmogelijkheden naar andere (prioritaire) centrumkerken.

http://www.trudofederatie.be/
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Openbare stedelijke bibliotheek (SWOT)

Sterktes: kerk blijft publieke ruimte, behoudt een 
open karakter - bereikt alle sociale lagen, alle 
generaties - mogelijk om (een selectie van) het 
roerend erfgoed in situ te bewaren en te 
integreren in architecturaal concept

Zwakte: beperkte oppervlakte, en beperkte 
mogelijkheid tot het creëren van extra 
oppervlakte; een extra verdieping kan enkel in de 
dwarsbeuken gerealiseerd worden - beperkte 
archiefruimte - moeilijk om afgesloten 
kantoorruimte te integreren zonder afbreuk te 
doen aan de erfgoedwaarden

Opportuniteiten: sluit aan bij visie omtrent het 
Sint-Martenplein als ontmoetingsplek - kan een 
nieuwe dynamiek brengen op het Sint-
Martenplein en Stapelstraat - mogelijkheid tot 
integreren van een horeca-faciliteit (koffiecorner) 
in zijbeuk - investeringen in bibliotheekgebouw 
stromen door naar kerkenpatrimonium

Bedreiging: desaffectatie noodzakelijk (lijkt 
moeilijk haalbaar als nevenbestemming) -
beperkte mogelijkheid voor uitbreiding -
herbestemming van de huidige bibliotheek -
gebouw is geen eigendom van de stad Sint-
Truiden

Middenbeuk en transept.
Ontwerptekeningen 
architect Saidia Heyninckx
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Besluit

Een ontmoetingsplek voor studie lijkt op korte termijn de meest geschikte
(neven)bestemming. Dit project zou op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en zou
een pilootproject kunnen worden voor de stad. In een vervolgtraject kan een meer
diepgaande herbestemmingsstudie (ontwerpend onderzoek) dit scenario verder verfijnen.
Het is van essentieel belang dat in dit proces de verschillende belanghebbende partijen
betrokken worden: kerkraad, kerkfabriek, lokale overheid, en eventueel andere partijen
die in het uitvoeren van de nevenbestemming een rol zullen opnemen. Aangezien het
gebouw beschermd is als monument kan voor zulke studie een subsidie aangevraagd
worden via het Agentschap Onroerend Erfgoed (80% subsidie voor beide studies,
begrensd op 25 000 /studie). Het scenario om de openbare stedelijke bibliotheek naar de
Sint-Martenkerk te brengen lijkt op eerste zicht eveneens haalbaar, maar enkel wanneer
de bibliotheek zou afnemen in aantal boeken en andere media. Een haalbaarheidsstudie is
nodig om na te gaan wat het programma van de van de is, en of
dit programma gerealiseerd kan worden binnen het kerkgebouw. Scenario 1 en 2 sluiten
elkaar echter niet uit. In een eerste fase kan de Sint-Martenkerk als lees- en studieruimte
neven- of herbestemd worden, en indien gewenst kan in een tweede fase de bibliotheek
geïntegreerd worden in dit project. Ondanks de ligging van de Sint-Martenkerk op de
winkel-as van Sint-Truiden lijkt een commerciële invulling ons niet aangewezen.
(Buitenlandse) voorbeelden van retail als nieuwe invulling voor een kerkgebouw zijn hier
misleidend. Het gaat bijna altijd over kerken die reeds lange tijd geen religieuze functie
meer hadden. Het onttrekken van een parochiekerk aan de eredienst om er een retail
functie in onder te brengen zou zeer veel sociale weerstand veroorzaken. Daarnaast is een
kerkgebouw typologisch weinig geschikt voor retail: het creëren van etalage of
aanbrengen van reclame is meestal onmogelijk omwille van de erfgoedwaarde van de
gevels, het bruikbare vloeroppervlak is beperkt ten opzichte van het te onderhouden
volume, en in het geval van de Sint-Martenkerk is compartimentering van de middenbeuk
voor het creëren van afzonderlijke winkelruimtes niet mogelijk omwille van het beschermd
orgel. Daarenboven heeft de lokale overheid zeer weinig controle over het na-leven van
het gebouw wanneer het door een externe investeerder aangekocht en herbestemd
wordt (Studie Bie Plevoets 2014).

3.20
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Sint-
Martinus in Sint-Truiden is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen wordt in
januari 2022 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB, het
stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn de
verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag hebben
naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen. Vermits deze kerk beschermd is als monument zijn consult en
toelating noodzakelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk. Kost: ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie (80% onderzoekpremie bij beschermd monument). Eerst studeren
en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in de herbestemmingsbrochure van het
Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester
heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel in opdracht van het stadsbestuur
aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar 1997) in de Halmaalwijk. Een
realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot. Ook de inzichten voor
financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn dan aan de orde. De
lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds minder een
financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-profitorganisaties of private
investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden worden met het weinig duurzaam
karakter van commerciële invullingen, zoals de ervaring elders vaak uitwijst. Elke
nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van de diocesane Commissie voor
Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Sint-Martinus zal tijdig de nodige budgetten in het
artikel honoraria voorzien om het onderzoek naar bestemming te bekostigen.
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Het beschermde statuut van de kerk Sint-Martinus maakt de parallelle opmaak van een
beheersplan noodzakelijk als de verhoogde erfgoedpremie wordt nagestreefd. Ook
deze opdracht door een beslagen studiebureau moet begroot worden (ca. 12.000 euro,
6 maanden, 80% premie). De digitale opmeting wordt hergebruikt. Als eigendom van
het kerkfabriek is voor deze kerk een minimale erfgoedpremie van 40% de regel, maar
als gebouw van de eredienst is er 80% betoelaging voorzien. Deze premie geldt enkel
voor erfgoedwaardenbehoud, niet voor comfortverbetering. Het stadsbestuur van Sint-
Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het abonnement op de Monumentenwacht, die
best om de vier jaar een inspectie bouwkunde en interieur uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Naamsesteenweg 150 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Sint-Pieter
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 3de AFDELING, sectie E, perceel 194 d
Coördinaten: 50.808740, 5.181862
Naam parochie: Sint-Niklaas en Sint-Pieter, Sint-Pieter
Nummer parochie: 2416
Inwoners: 2500 
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Sint-Niklaas en Sint-Pieter
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0211 401 602
Eigenaar: kerkfabriek Sint-Niklaas en Sint-Pieter
Beheerder: kerkfabriek Sint-Niklaas en Sint-Pieter
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed:23018
Beschermingsstatus: kerk beschermd als monument MB 21-09-1936 (BS 11-10-1936). 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie: 
buitenwijk Nieuwenhuizen bij Cloppempoort. Doopvontrecht. Parochie verenigd met Sint-
Niklaas Zerkingen (Sarchinium) in 1725, bouwvallige kerk. annex van hoofdkerk 1871 en 
hulpparochie sinds 1888. 

Bouwgeschiedenis:
De Sint-Pieters of Sint-Niklaaskerk is het meest gave voorbeeld van de Rijn-Maasromaans
stijl in Vlaanderen. De oorspronkelijke kerk dateert uit de periode 1180-1190. Ten gevolge 
van de Franse Revolutie verloor de kerk zijn religieuze functie en deed dienst als 
opslagruimte en paardenstallen. In de periode 1874 -1885 onderging de kerk een 
uitgebreide restauratie door architect A. Van Assche. Van Assche was een aanhanger van 
de neogotiek en zijn werk bestond grotendeels uit restauratie van kerken en andere 
religieuze gebouwen. De Sint-Pieterskerk, die op dat moment in een zeer slechte staat 

en werd door van Assche naar een neoromaanse eenheidsstijl getransformeerd. Zijn 
concept voor de restauratie was sterk geïnspireerd door theorieën van Viollet-le Duc en 
Pugin (Verheyden, 2014). 

De vervallen materialen werden stelselmatig vervangen door nieuwe bouwstenen. De 
buitenmuren van de zijbeuken werden heropgebouwd. De meeste ijzerzandsteen 
versieringen, zoals bijvoorbeeld de kapitelen, dateren uit de restauratieperiode. Tijdens 
deze restauratie werd de kerk ook uitgebreid met een dwerggalerij aan het koor. De 
vrijstaande sacristie en het classicistisch portaal werd vervangen door een 
rondboogportaal. Alle gewelven werden gereconstrueerd naar het oorspronkelijk model. 
De toren werd op dat moment echter nog niet gerestaureerd. De restauratiewerken aan 
het dak begonnen in 1973. De architect, verantwoordelijk voor de werken, was Piet 
Vanmechelen uit Sint-Truiden. Ook in 1989 zijn restauratiewerken uitgevoerd. Het dossier 
werd geleid door het ontwerpteam groep PSK uit Sint-Truiden, bijgestaan door 
adviesbureau Arts and Monuments Consultants uit Sint-Niklaas. Er werden dringende 
instandhoudingswerken uitgevoerd, hoofdzakelijk het dichten van daken en gevels om 
verdere vochtinfiltratie en degradatie van de constructie te voorkomen. Deze restauratie 
wordt beschouwd als een conserverende restauratie, de toevoegingen van Van Assche
werden hierbij gerespecteerd. Begin jaren 1990 werden bijkomende restauratiewerken 
uitgevoerd aan de verschillende gevels en het interieur. Tijdens de meest recente 
restauratie werd de fundering van het torengedeelte hersteld en de glasramen 
gerestaureerd. 

Interieur:

Beelden:
Sint-Anna-ten-Drieën, gepolychromeerd hout, (ca1550) met een druiventros in de 
linkerhand. Heilige Maria en baby Jezus rusten op haar rechterarm. Sint-Trudo, 
gepolychromeerd hout, (17de eeuw) met kerkmodel. Relikwie van het Heilig Kruis, 
geplaatst in een zilveren kruisbeeld (ca. 1700), opgeborgen in een smeedijzeren 
reliekschrijn (1927) door kunstsmid Pieter Radoux. Heilige Petrus, gepolychromeerd hout, 
patroonheilige met sleutel. Nicolaas van Myra, gepolychromeerd hout; patroonheilige, 
met kuip met kinderen, aangekleed als bisschop met staf en mijter. Rita van Cascia met 
kruisbeeld. Theresia van Lisieux, met rozenkrans  en kruis op rozen. Heilige Jozef, met 
bloeiende leliestaf. Antonius van Padua met lelie en boek waarop kind Jezus zit. Sint-
Franciscus Xaverius, gekleed als een prekende jezuïet in witte toog met rode stola. Buste 
van het Heilig Paterke van Hasselt. Meerdere kruisbeelden in hout en koper, 
Mariabeelden en Heilig Hartbeeld. 

Grafstenen:
de oudste grafstenen van Sint-Truiden liggen in de Sint-Pieterskerk: grafsteen van abt 
Wiric van Stapel, locatie koor, en grafsteen van Walter Nacx, locatie buitenmuur 
pastorietuin

3.21 Sint-Truiden Sint-Niklaas en Sint-Pieter (Sint-Pieter)
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Kerk Sint-Pieter en Sint-Paulus exterieurzichten

Meubilair:
12de-eeuwse arduinen kuip van een romaanse doopvont, versierd met palmbladeren. 
Mascarons symboliseren de vier paradijsstromen. Het voetstuk dateert uit de 19de eeuw. 
Neoromaans retabelaltaar in verguld brons, ca. 1900. Centraal tabernakel bekroond met een 
calvarie versierd met eucharistische symbolen. Sobere zij-altaren toegewijd aan H. Hart van 
Jezus en aan Maria. 

Schilderijen:
de marteldood van Erasmus van Formia. Olieverfschilderij op houten paneel, 17de eeuw. H. 
Petronella, 19de eeuw, voorgesteld met martelaarspalm. Geschilderde kruiswegtaferelen. 
Orgel: oude orgel is afgebroken, nu enkel een elektrisch orgel aanwezig. De kerk heeft een 
zeer droge akoestiek; goed voor koperen blazers maar niet voor strijkers en zangers.

Orgel:
Pijporgel Ruef, ombouw Kuhn Eupen 1958. Nu Johannesorgel in gebruik. 

Erfgoedinventaris kunsthistorisch bij te werken, niet online op ErfgoedPlus. Oud archief in 
Rijksarchief H en dekenij ST, dynamisch archief onbekend. 
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Lit.: Ferdinand DUCHATEAU, Sint-Pieter, 100 jaar opnieuw parochie, Zoutleeuw, 1987; Els 
DECONINCK, August Van Assche, architect-restaurateur van de Romaanse Sint-Pieterskerk, in Sint-
Truiden ingekaderd 1830-1914, Sint-Truiden, 1998, p. 70-74; Piet VERHEYDEN, Driemaal 

de eeuw tot heden, in Sint-Truidens erfgoed. Vroeger, 
nu en in de toekomst, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2014, p. 77-
80.

Kunstpatrimonium
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
opgebouwd uit een vierkant westblok van twee traveeën, een driebeukig schip van vier 
traveeën en een hoofdkoor van één rechte travee met een halfronde apsis. De zijbeuken 
hebben ook aan de oostzijde een halfronde sluiting. De sacristie is vrijstaand langs de 
oostgevel. De romaanse gevelpartijen zijn opgetrokken uit zachte Lincent tufsteen, één 
van de meest gebruikte bouwsteen in het Melsterbeekbekken. De Sint-Pieterskerk als 
vertegenwoordiger van het Rijn-Maasromaans stijlconcept, toont kleurcontrasten in de 
westgevel. Er wordt gelige Lincent tufsteen als gevelsteen gebruikt en bruine 
ijzerzandsteen voor hoekbanden, booglijsten, rondboogfriezen en kapitelen.

Uitrusting: 
centrale verwarming en een geluidsinstallatie aanwezig in de kerk. Deze infrastructuur is in 
goede staat. Bovendien zijn de roerende objecten beveiligd. De kerk heeft een capaciteit 
van 210 zitstoelen, geen baken en is elke dag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30225. Verslag L-3814/30225/2012/B (gebouw), 
verslag L-3814/30225/2014/I  (interieur). Tegenwoordig heeft het exterieur van de apsis 
vochtproblemen maar tot 2020 zijn er geen restauratiewerken voorzien.
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 428,5 m2
Voetafdruk perceel (vml. kerkhof): 2555 m2.
Mogelijkheid tot uitbouw. 

Er zijn 2 luidklokken met onderhoud Clock-o-Matic. Automatisch angelusluiden op 
weekdagen 9, 12 en 18 uur en op zondag 9.15, 12 en 18 uur. De kerk krijgt in 2017 
accentverlichting dmv grondspots op gevels, ornamenten en steunberen nav de 
vernieuwing van de Naamsesteenweg. 

Omgeving:
de wijk Sint-Pieter is een rustige woonbuurt met een beperkte activiteitenkern op de 
Naamsesteenweg. In de Sint-Pieterswijk bevinden zich eveneens het stedelijk 
sportcomplex met zwembad Sint-Pieter en het jeugdcentrum Tochtgenoot. De 
Naamsesteenweg wordt in de toekomst uitgebouwd als één van de vier groene schakels 
tussen de binnenstad naar de kerkdorpen en omliggend landschap. Sint-Pieter zal als een 
randwijk aantrekkelijke mogelijkheden voor fietsers en voetgangers bieden, in een 
opeenvolging van steeds grotere, groene openbare ruimtes rondom de binnenstad. 
Daarnaast wordt de Sint-Pieterswijk sterk verdicht met nieuwe woningprojecten 
waardoor het karakter van de wijk eveneens zal veranderen. Parkeergelegenheid bij de 
kerk 15 wagens. Bushalte aan zwembad op 400 m, lijn 
21a/23a/26/41/42/715/729/731/734/S1/S2/S11/S12. 

Andere gerelateerde gebouwen:
parochiezaal Nieuwenhuyse Naamsesteenweg, tegenover de kerk en wordt 
tegenwoordig verhuurd aan een vzw. De inkomsten zijn net hoog genoeg om de kosten 
te kunnen betalen.
School De Regenboog Naamsesteenweg, naast de parochiezaal. Deze school is gericht op 
buitengewoon onderwijs voor jongeren tussen 13 en 21 jaar en behoort tot de 
Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw. Momenteel worden catecheselessen van de school in de 
kerk georganiseerd en er worden ook jaarlijks enkele eucharistievieringen georganiseerd 
in de kerk. 
Pastorie Kwadensteenweg, een alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee 
bouwlagen onder een zadeldak, dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. De 
pastorie is beschermd als monument en wordt tegenwoordig verhuurd als woning.

De Sint-Pieterswijk telt al een grote bevolking en deze zal in de komende jaren nog 
groeien wanneer de nieuwe, geplande woningprojecten gebouwd worden.

3.21

torentje
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Interieur met typische kleurschakeringen 
van donkere ijzerzandsteen en bleke Lincentsteen

Grafmozaïek abt Wiric uit abdij Grafzerk Nacx
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Kerk Sint-Pieter en Sint-Paulus omgeving
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw Sint-Niklaas en Sint-Pieter Sint-Truiden Budget Uitvoering

voor 2013 Vernieuwing portaal
Beveiliging brand en inbraak
Restauratie glasramen
Motoraandrijving klokken
Hydrofobreren vernieuwde buitengevel
Hoofdverlichting vernieuwd
Glasramen vernieuwd

12 000
16 250

10 000

2001
2003
2004
2004
2005
2007
2007

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

na 2019

Sint-Pieter exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

11 886,46 29 835 30 405 16 645 17 068 17 616

Sint-Pieter kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

35 596,45 0
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Pastorie

Voor de restauratie 1874
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
misviering om de twee weken op zondag om 9u30, met gemiddeld 45 gelovigen. 

Communicatie: via website www.trudoderatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo. Contactpersoon : koster. Permanentie parochiesecretariaat dekenij 
Plankstraat Sint-Truiden

Buiten de eredienst:
de koster is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de kerk. Er vinden ongeveer 
25 begrafenissen per jaar plaats in de kerk. De 
klokken worden elke dag geluid om 12.00 uur. Het koor repeteert elke week in de kerk. Er 
worden ook godsdienstlessen voor de school gegeven en er zullen ook jaarlijks  10 
vieringen in de kerk georganiseerd worden . Op dit moment is de kerk van Sint-Pieter 
slechts beperkt toeristisch ontsloten. De kerk wordt vermeld op de website van Toerisme 
Sint-Truiden en in brochures maar is niet opgenomen in toeristische routes zoals 

-Truiden by Lights -
de Sint-Pieterskerk aangegeven als één van de erfgoedsites die dit concept ondersteunen, 
maar de kerk behoort niet tot de acht kerksites waarrond het parcours opgebouwd 
wordt. De studie duidt echter wel op de mogelijkheid om in een latere fase bijkomende 
monumenten aan het parcours toe te voegen

Verenigingsleven en lokale dynamiek:
Toneelgroep De Bond Sint-Pieter vzw. , Heemkundige Kring Groot-Sint-Truiden, Femma, 
Zaalcomité Parochiezaal, Zangkoor Sint-Niklaas Sint-Pieter, Kerkfabriek, 
Carnavalvereniging De Amateurs, buurtcomité Sint-Pieter Leeft, Sportcentrum Sint-Pieter.

Horeca: café Sint-Pieter Naamsesteenweg. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten:
omwille van de belangrijke erfgoedwaarden van deze kerk is het niet aangewezen om 
architecturale ingrepen te doen in de kerk. Permanente ingrepen zijn uitgesloten maar 
ook reversibele ingrepen zouden de beleving van de ruimte al te zeer aantasten. Het 

mogelijk.

3.21
Kunstkerk - tentoonstellingsruimte voor lokale initiatieven  (SWOT)

Sterktes: gebouw behoudt zijn publieke karakter.
Beperkte schaal van de kerk. Mogelijkheid voor 
het integreren van het aanwezige roerend 
erfgoed. Nood aan tentoonstellingsruimte voor 
lokale verenigingen (Cultuurraad Sint-Truiden, 
2015). Kan gerealiseerd worden als 
nevenbestemming in de tijd: beperkte 
infrastructuur nodig. Ligging vlakbij het 
stadscentrum

Zwakte: weinig daglicht: inbrengen van 
aangepaste verlichting noodzakelijk

Opportuniteiten: initiatieven van de 
tegenoverliggende school kunnen geïntegreerd 
worden in het concept. Kan functioneren in 

Nieuwenhuyse

Bedreiging:
geen

Musealiseren van de kerk als stilteplek in de stad  (SWOT)

Sterktes: beperkte schaal van de kerk. Romaanse 
architectuur. Mogelijkheid voor het integreren 
van het aanwezige roerend erfgoed . Sluit aan bij 
het huidig gebruik van de kerk; 
nevenbestemming in de tijd. Roerend erfgoed is 
beveiligd tegen diefstal

Zwakte: op dit moment weinig aansluiting op 
toeristische routes

Opportuniteiten: erfgoedwaarden en atmosfeer 
van de kerk hebben potentieel voor toeristisch 
gebruik. Versoberen van het interieur zou de 
beleving van de ruimte versterken

Bedreiging:
geen

http://www.trudoderatie.be/
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Besluit

Uit een bevraging die de cultuurraad recent uitvoerde bij de lokale culturele verenigingen
blijkt dat er nood is aan tentoonstellingsruimte voor lokale initiatieven. Deze nood zal nog
toenemen wanneer op korte termijn de bestaande tentoonstellingsruimte in de foyer van
het cultuurcentrum De Bogaard zal verdwijnen. De kerk van Sint-Pieter lijkt geschikt om te
gebruiken als tentoonstellingsruimte. Dit programma vraagt immers beperkte
infrastructuur, die kan gerealiseerd worden zonder afbreuk te doen aan de
erfgoedwaarden van het gebouw. De noodzakelijke investering is beperkt en het is
sowieso noodzakelijk om te investeren in een tentoonstellingsruimte voor lokale
initiatieven. Op deze manier kunnen deze investeringen ook doorstromen naar het
kerkenpatrimonium. Voor vernissages en dergelijke kan er een samenwerking aangegaan
worden met de tegenoverliggende parochiezaal Nieuwenhuyse . Dat de kerk dicht
bij het centrum gelegen is, is zeker een voordeel voor dit programma. Een
tentoonstellingsruimte kan mits goede afspraken perfect als nevenbestemming
gerealiseerd worden.

3.21
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Sint-
Pieter en Sint-Niklaas in Sint-Truiden is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen
wordt in januari 2023 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het
CKB, het stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze
laatste zijn de verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die
vraag hebben naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een
flinke vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het
kerkplein, vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen. Vermits deze kerk beschermd is als monument zijn consult en
toelating noodzakelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk. Kost: ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie (80% onderzoekpremie bij beschermd monument). Eerst studeren
en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in de herbestemmingsbrochure van het
Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester
heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel in opdracht van het stadsbestuur
aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar 1997) in de Halmaalwijk. Een
realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot. Ook de inzichten voor
financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn dan aan de orde. De
lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds minder een
financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-profitorganisaties of private
investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden worden met het weinig duurzaam
karakter van commerciële invullingen, zoals de ervaring elders vaak uitwijst. Elke
nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van de diocesane Commissie voor
Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Sint-Pieter en Sint-Niklaas zal tijdig de nodige
budgetten in het artikel honoraria voorzien om het onderzoek naar bestemming te
bekostigen.
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Het beschermde statuut van de kerk Sint-Niklaas en Sint-Pieter maakt de parallelle
opmaak van een beheersplan noodzakelijk, indien de verhoogde erfgoedpremie 80%
voor restauratie wordt nagestreefd. Ook deze opdracht door een beslagen studiebureau
moet begroot worden (12.000 euro, 6 maanden, 80% premie). De digitale opmeting
wordt hergebruikt. Als eigendom van het kerkfabriek is voor deze kerk een minimale
erfgoedpremie van 40% de regel, maar als gebouw van de eredienst is er 80%
betoelaging voorzien. Deze premie geldt enkel voor erfgoedwaardenbehoud, niet voor
comfortverbetering. Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het
abonnement op de Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie
bouwkunde en interieur uitvoert.
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O. Identificatie

Adres: Wilderenlaan 11 3800 Sint-Truiden 
Gemeente, deelgemeente of wijk: Sint-Truiden, Wilderen-Duras
Kadastrale situering: SINT-TRUIDEN 5de AFDELING, sectie B, perceel 114 b
Coördinaten: 50.818711 5.142858
Naam parochie: Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Wilderen
Nummer parochie: 2418
Inwoners: 2510
Naam federatie: Sint-Trudo, dekenaat Sint-Truiden, bisdom Hasselt
Naam kerkfabriek: Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Wilderen-Duras
Ondernemingsnummer kerkfabriek: BE0256 000 519
Eigenaar: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
Beheerder: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
ID-nummer Inventaris Onroerend Erfgoed: 23102
Beschermingsstatus: toren beschermd als monument MB 21-09-1936 (BS 11-10-1936). 
Schip, koor, sacristie beschermd als monument MB 10-05-1996 (BS 17-10-1996) en merk 
met kerkhofmuur en omgeving met kerkhof en pastorie als dorpsgezicht idem. 

1. Beschrijving, a) cultuurhistorische waarde

Parochie:
Wilre (1024). Samen met Grazen heerlijkheid van graafschap Duras. Goederen van abdij 
van Herkenrode; die tienden en begeving kreeg van heren van Binderveld 1218. Hoorde 
bij landdekenaat Zoutleeuw. Slotkapel Heilig Kruis van kasteel  Duras hoorde onder 
parochie Wilderen. 

Bouwgeschiedenis:
de romaanse toren (ca. 1100) is een overblijfsel uit de vroegste geschiedenis van het 
Haspengouws kastelenlandschap, en is vermoedelijk gebouwd als onderdeel van een 
defensief bolwerk van de graven van Duras als vluchttoren met noodbel. De toren, met 
rechthoekig grondplan, is opgetrokken uit tufsteen van Lincent, met parament uit Tiens

voorkomend. Nadien werd de toren gebruikt als kapel en later werd de toren verbouwd 
tot inkomportaal en klokkentoren van een kleine kerk, opgetrokken uit plaatselijke 
mergelsteen. De datering is niet gekend maar op een primitief kadasterplan uit 1845 is 
reeds een kleine kerk te zien als aanbouw aan de toren. 

Omstreeks 1850 ontstond het initiatief de bestaande kerk te vergroten wegens 
uitbreiding van de parochie Wilderen-Duras. Op aanraden van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten werd het bestaande kerkschip echter volledig vervangen door een 
nieuw schip, opgetrokken uit baksteen. Het huidige neoclassicistische kerkschip, met 
neogotische invloeden dateert uit 1858. Omstreeks die periode werd de toren ook 
voorzien van een ingekast neoclassicistisch rondboogportaal van arduin met imposten. De 
kerktoren onderging recent een grondige restauratie omwille van structurele scheuren en 
deformaties ten gevolge van de toenemende erosie in het gebouw. Daarnaast was de 
kerkzolder moeilijk toegankelijk. De gelijkvloerse verdieping van de toren werd ook als 
opslagruimte gebruikt. De opdracht bestond daarom in het oplossen van de structurele 
problemen en het creëren van een betere ontsluiting van de toren. Naar aanleiding van 
de restauratie werd tevens een archeologisch onderzoek gedaan. Er werd een 
architecturale promenade gerealiseerd door het inbrengen van drie verdiepingsvloeren, 
verbonden door een nieuwe trapconstructie in de toren. De nieuwe ingreep is visueel 
losgekoppeld van de toren en er werden meerdere open ruimtes gelaten tussen de 
verschillende verdiepingen en op sommige plaatsen werden beloopbare glazen 
vloerplaten gebruikt om de toren als een open ruimte te laten ervaren. De bestaande 
houten wenteltrap is geïntegreerd in het ontwerp. Via deze verticale route wordt de 
geschiedenis van de toren verteld. Deze constructie vormt eveneens een structurele steun 
voor de holle torenromp (architect Verheyden Sint-Truiden 2014). Het schip moet nog 
gerestaureerd worden. De twee renovatiedossiers zijn goedgekeurd en de start van de 
werken is afhankelijk van de toekenning van de premie. De kerkfabriek zou de ruimte 
graag meer polyvalent maken door onder andere goede sanitaire voorzieningen

Interieur:
Het schip en het koor zijn overspannen met bepleisterde kuisribgewelven met 
gordelbogen. Het interieur is volledig wit gepleisterd en daardoor eerder sober van aard.

Beelden:
houten triomfkruis (17de of 19de eeuw). Onze-Lieve-Vrouwbeeld met Kind, 
gepolychromeerd hout (eerste kwart 17de eeuw). Sint-Sebastiaan (17de eeuw). Sint-
Rochus, gepolychromeerd hout (tweede helft 17de eeuw), voorgesteld als pelgrim met 
bedelstaf en jas met Sint-Jacobschelpen. Sint-Antonius (19de eeuw) 

3.22 Wilderen-Duras Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
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Kerk OLV Bezoeking exterieurzichten

Meubilair:
twee zijaltaren (eerste helft 18de eeuw). Twee biechtstoelen (midden 19de eeuw), met 
medaillons van een berouwvolle Petrus en Maria Magdalena. Doopvont in ijzer en messing, 
19de eeuw. Een oudere doopvont (ca. 1150, een toonbeeld van Maaslandsromaanse stijl, 
staat in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Hek aan noord- en 
zuidzijde van het koor (eerste helft 18de eeuw). Driedeurskast (eerste kwart 18de eeuw). 
Eiken koffer (16de eeuw). Koorlezenaar (voet en stam van de 18de eeuw). Bidstoel (midden 
18de eeuw). Credenstafel, gepolychromeerd hout (derde kwart 18de eeuw).

Glasramen:
koorramen (1908) met Margaretha Maria Alacoque en H. Dominicus aan wie de Heilige 
Maagd de rozenkrans geeft. Decoratieve ramen van het schip (1925); H.H. Theresia, Anna; 
Franciscus van Assisi; Helena; Alfonsius en Norbertus 

Schilderijen: vier (1920) Peter Heidbüchel:  de Blijdschap van Maria, de 
Boodschap van de Engel Gabriël, het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de geboorte 
en de opdracht van Jezus in de Tempel. Muurschilderingen in de koorsluiting van de vier 
evangelisten.

Orgel:
de orgelkast en doksaal uit hout in neorococostijl, 1873 Arnold Clerinx. Van relevante waarde 
en is met de kerk beschermd. Door de bescherming kan het orgel in principe niet weggehaald 
worden. Het orgel heeft restauratiewerken nodig of kan passief behouden worden. Het 
doksaal heeft echter wel ernstige stabiliteitsproblemen en voor het uitvoeren van de 
herstellingswerken is het nodig het orgel tijdelijk te verplaatsen

Erfgoedinventaris in erfgoedregister, online op ErfgoedPlus. Oud archief in Rijksarchief H, 
dynamisch archief in pastorie en bij privé-persoon. 

Lit.: Willem DRIESEN, Parochiekerk O.-L.-Vrouw Bezoeking, Wilderen, Sint-Truiden, 1984; Piet VERHEYDEN, 
de eeuw tot heden, in Sint-Truidens erfgoed. Vroeger, 

nu en in de toekomst, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2014, p. 83-85; Jos 
RUYMEN, De kerktoren van Wilderen, in Maendachboekje, nr. 65, voorjaar 2015, p. 11-13.
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Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Wilderen
interieurzichten
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toren

Op het doksaal

Hoogaltaar met bovenaan het wapen van 
Barbara van Rivieren, abdis van Herkenrode
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1. Beschrijving, b) architecturale mogelijkheden

Typologie en bouwmaterialen:
neoclassicistische zaalkerk (1858) met romaanse toren (ca. 1100), omgeven door een 
kerkhof. De plattegrond toont een voorstaande westtoren en een éénbeukig schip met 
drie traveeën en een koor van een rechte travee met driezijdige sluiting. De sacristie, met 
rechthoekig grondplan, bevindt zicht achter het koor.  De westtoren heeft een 
rechthoekig grondplan, met drie geledingen gescheiden van elkaar door natuurstenen 
waterlijsten, spitsboogvormig natuurstenen galmgat aan elke zijde van de toren en een 
schilddak. De typologie van de toren leunt eerder aan bij burgerlijke dan religieuze 
architectuur. Het bakstenen schip en koor bevatten rondboogvensters in geprofileerde 
omlijsting van natuursteen. 

Uitrusting: kerk en de toren hebben elk hun eigen geschiedenis en functioneren nu als 
twee afzonderlijke elementen. De toren heeft een individueel karakter en is ook los van de 
kerk ontsloten via een verticale circulatie. Een permanente tentoonstelling over de 
geschiedenis van de toren is er ondergebracht.  De kerk is echter, zoals elke ruimte 
ontworpen voor de liturgie, horizontaal gericht naar het altaar. Achter het altaar ligt de 
sacristie en er is ook een uitgang aanwezig in de sacristie. Er zijn weinig belangrijke 
kunstobjecten in de kerk behalve het vaste meubilair (biechtstoelen, zijaltaren en 
hoofdaltaar). De glasramen van het schip zijn uitgelijnd op dezelfde hoogte als het 
doksaal. Het doksaal zou als een belangrijk verbindingselement tussen de toren en het 
schip kunnen werken maar tegenwoordig heeft het doksaal ernstige stabiliteitsproblemen. 
De verwarmings- en geluidsinstallatie zijn in orde. De capaciteit van de kerk is ca.140 
stoelen. Sanitair? 

1. Beschrijving, c) bouwfysische toestand

Zie verslag Monumentenwacht object 30227. Verslag L-3803/30227/2003 (gebouw), 
verslag L-3803/30227/2003 (interieur). Stabiliteit doksaal. Momenteel geen lekken of 
uitspoelingen. Geen barsten of scheuren, of andere urgente problemen. De grote 
restauratie van het schip zit in de wachtrij, de toren is in orde. 
Meerjarenplan budget : zie financiële tabel. 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving

Voetafdruk gebouw: 333 m2
Voetafdruk perceel (kerkhof): 2330 m2
Mogelijkheid tot uitbouw: afhankelijk van de bescherming van het kerkhof. 

Kerkhof:
op het oude kerkhof en tegen de gevels van de kerk staan enkele oude grafkruisen. De
oudste dateren uit de 16de eeuw. De inscripties verwijzen naar belangrijke pastoors en
dorpelingen uit de geschiedenis van Wilderen. Verder bevindt er zich ook een graftombe
van de grafelijke familie , die woonden op het kasteel van Duras. Het
kerkhof is sinds de jaren 1970 niet meer actief in gebruik (Stad Sint-Truiden, 2015a). Het
kerkhof, de kerkhofmuur en de pastorij zijn samen met de kerk beschermd als
dorpsgezicht. Parkeergelegenheid voor 20 wagens. Bushalte op 150 m Galgestraat, lijn
23/27/715.

Omgeving:
Wilderen is gesitueerd ten westen van Sint-Truiden, tegen de grens met de provincie 
Vlaams-Brabant. Het historisch centrum is niet gelinkt aan een waterloop maar de 
dorpskern bevindt zich bij de kruising van de twee oude landwegen: Leeuwerweg en de 
Truienweg. De Truierweg behoorde tot de middeleeuwse weg tussen Sint-Truiden en 
Tienen en maakte deel uit van de belangrijke handelsroute tussen de Noordzee en de 
Rijn. De N3 of Tiensesteenweg werd ca. 1740 aangelegd als nieuwe verbinding tussen 
Sint-Truiden en Tienen, dus Brussel en Luik. De Zoutleeuwsesteenweg verbindt Sint-
Truiden met Zoutleeuw in Vlaams Brabant. De Wilderenlaan, waar de Onze-Lieve-Vrouw 
Bezoekingkerk gelegen is, verbindt deze twee hoofdwegen transversaal met elkaar en 
werkt als een noord-zuid hoofdas voor het dorp. De naoorloogse demografische groei is 
aanwezig in de vorm van lintbebouwing langs bestaande wegen zoals de Orgelstraat en 
in nieuwe woonstraten en wijken zoals de Zegerstraat, Vrijheidslaan en Strijderslaan. 
Woonuitbreidingszones Hendrik Prijs-laan en Het Dorp, ten westen van de kerk, en de 
Victoria-site met Zegelaan en Remersdaallaan zijn in volle ontwikkeling. Tegenwoordig is 
Wilderen geïdentificeerd in de hiërarchie van de dorpen in Sint-Truiden als een 
middelgroot dorp met een goed pakket van voorzieningen en wordt Wilderen min of 
meer als onafhankelijk beschouwd. Het dorp hoort tot het dorpsgeheel Wilderen-Duras. 
Wilderen is gesitueerd in Vochtig Haspengouw. De eigenschappen van dit gebied zijn; 
landbouw, vooral fruitteelt en graslanden samen met natuur in de beekvalleien en natuur 
met toenemende recreatieve activiteiten.

3.22
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Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorziet in de toekomst een verdichting van
de dorpskern van Wilderen en een ruimtelijke reorganisatie van het kruispunt van de
Wilderenlaan Zoutleeuwsesteenweg Galgestraat, waar de kerk vlakbij gelegen is.
De bruikbare publieke ruimte op dit kruispunt zal geaccentueerd worden en er wordt
tevens een nieuw dorpsplein voorzien tegenover de kerk. De kern van Wilderen met
zijn tennis, stokerij, kerk en achterliggende fruittuin zal ontwikkeld worden als
recreatieftoeristische attractie op de regionale fietsroute langs de oude spoorwegberm
naar Zoutleeuw. Op korte termijn worden ook nieuwe fiets- en wandelpaden voorzien
om een betere verbinding te creëren tussen de nieuwe woonwijken en de bestaande
dorpskern (Stad Sint-Truiden, 2000). Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorziet ook een
verbouwing van de school gelegen op het kruispunt Wilderenlaan
Zoutleeuwsesteenweg Galgestraat en een heraanleg van de open ruimte rond de
school. Deze locatie wordt eveneens gebruikt door lokale verenigingen, zoals de Chiro.
De infrastructuur van de school wordt geoptimaliseerd en ter beschikking gesteld van
de gemeenschap. Zo krijgen verenigingen de mogelijkheid om de school te gebruiken
als vergaderruimte. De Chirolokalen werden uitgebreid. Het Chirolokaal
Wilduraantjes is beschikbaar als feestzaal met een maximum capaciteit 127 personen.
Er wordt een groene openbare parking ingericht die ter beschikking zal staan van
gebruikers van de school en verenigingen.

Andere gerelateerde gebouwen:
Brouwerij Wilderen tegenover de kerk is de voormalige hoeve en alcoholstokerij
Nicolaï. De basis van de vierkantshoeve dateert uit 17de eeuw. In de 19de eeuw werd
de hoeve eigendom van de familie Nicolaï en tussen 1905 en 1907 werd het complex
uitgebreid met een stokerij. De stokerij bleef actief tot 1930. Na de tweede
Wereldoorlog werd het bedrijf voor een korte periode heropgestart maar kort daarna
werden de activiteiten definitief stopgezet. De gebouwen takelden sterk af, met
gedeeltelijke instorting tot gevolg. De hele site werd in 2010 aangekocht door Mike
Janssen Roniek Van Bree die de site volledig renoveerden en herbestemden tot een
hedendaagse brouwerij. De oude stokerij is geconserveerd zoals aangetroffen.
Daarnaast is een nieuwbouw opgetrokken met daarin de hedendaagse brouwerij. In
de voormalige vakwerkschuur is een brasserie ondergebracht. De brouwerij Wilderen is
op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een succesvolle onderneming die Wilderen
toeristisch op de kaart heeft gezet. De site is tijdens de openingsuren van de brasserie
vrij toegankelijk. Er worden regelmatig rondleidingen georganiseerd voor groepen. De
site is beschermd als monument.

Pastorie in neorenaissancestijl gebouwd naar een ontwerp van architect Serrure,
stadsarchitect van Sint-Truiden, in 1892. Het gebouw is niet beschermd als
monument maar maakt wel deel uit van een beschermd dorpsgezicht, samen
met dne kerk, het kerkhof en de kerkhofmuur .
Kapel van Duras. Het naburige dorp Duras heeft een rijk kasteelverleden maar
heeft in zijn geschiedenis nooit een eigen parochie gehad. De parochiekerk van
Wilderen was tevens de parochiekerk voor de inwoners van Duras. Er is wel een
kleine kapel aanwezig in Duras. Deze werd in 1930 door de toenmalige
kasteelheer opgericht op de hoek van de Duraslaan en de Herestraat. De kapel in
neoromaanse stijl is opgetrokken uit natuursteen en werd toegewijd aan het
Heilige Hart van Jezus.

Voormalig stationsgebouwtje, uitgebaat als hotel.

Tegenwoordig wordt Wilderen beschouwd als een woondorp. Het telt circa 1265
inwoners. De grafiek toont dat Wilderen een relatief jonge bevolking heeft; de
grootste groep is tussen 40 en 59 jaar oud, gevolgd door de 20 tot 39-jarigen
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Kerk OLV Bezoeking omgeving

Villaretkaart ca. 1748
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Kapel Duras

Brouwerij-stokerij Wilderen

Kerk Wilderen met schilddak op toren. 
Militaire woonwijk op voorgrond
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Jaar Grote werken aan het kerkgebouw OLV Bezoeking Wilderen-Duras Budget Uitvoering

voor 2013

2013 Restauratie toren (fase 1) 831 797,28 (toelage 691 950) 2013-2014

2014

2015 Restauratie schip (fase 2) 851 178 (toelage 612 087) Wachtrij

2016

2017

2018

2019

na 2019 Restauratie orgel (fase 3)

Wilderen kerkfabriek exploitatietoelage MJP

2014 2015 2016 2017 2018 2019

13 872,41 42 070,59 19 016,65
0 0 0

Wilderen kerkfabriek jaarrekening 2016

Exploitatieresultaat Investeringsresultaat

6 649,49 29 964,43
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3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de eredienst: 
Misviering elke week op zaterdag om 18u30 voor ongeveer 25 gelovigen. Er vinden ook 
regelmatig begrafenissen plaats in de kerk.

Communicatie: via website www.trudofederatie.be, wekelijks parochieblad Kerk&Leven
Federatie Sint-Trudo, en permanentie parochiesecretariaat pastorie. 

Buiten de eredienst: permanente tentoonstelling in de toren. Elk eerste weekend van de 
maand of na afspraak wordt er een begeleid bezoek georganiseerd. De toren is 
regelmatig open tussen 1 april en 31 oktober op zaterdag en zondag van 14 u tot 18 u. 

Verenigingsleven en lokale dynamiek: 
KVLV, Landelijke Gilde Duras, Chiro Wilduraantjes, Zaalcomité Parochiezaal, Zangkoor Sint-
Cecilia Wilderen, Bond 3 x 20 Duras-Wilderen, Petanqueclubs Wilderen en Wimbledon, 
Wimbledon tennis-squash-topspin-fitness, Vriendenkring oud-strijders Duras-Wilderen, 

Duras, De Trekvogel Duras, 
Sint-Sebastiaansgilde Duras, Biljartclub Schalkse Ruiters, Buitenschoolse kinderopvang 
Zoutleeuwsesteenweg, Basisschool De Zonnebloem GO, Sportcentrum Wimbledon

Horeca: brouwerij-stokerij Wilderen, restaurant Herestraat 2 en cafés Pegasus Herestraat
Duras, De Kring Leeuwerweg, Gasthof De Statie Wilderenlaan, Wilderen Wilderenlaan. 
Gelegen op toeristische routes: oude spoorbedding Tonderen-Neerlinter en 
Fruivalleiwandeling. Fietsroutenetwerk 188/191. 

4. a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de 
toekomstige functie

Randvoorwaarden en uitgangspunten: de belangrijke erfgoedwaarde van de toren, het
belang van de toren binnen de geschiedenis van Wilderen-Duras en het belang van de
toren binnen het dorpsgezicht van Wilderen leiden noodzakelijk ertoe dat de huidige
ontsluiting van de toren kan blijven functioneren of dat de toeristische ontsluiting ervan
geoptimaliseerd wordt door de bestemming van de kerk. Door de beperkte schaal van de
kerk is het wenselijk de kerk niet te compartimenteren. Er kan wel een functioneel
onderscheid gemaakt worden tussen de toren, het schip en eventueel de sacristie. Het
beschermd orgel is momenteel niet meer bespeelbaar.

3.22
Verbinding met brouwerij & stokerij Wilderen via activiteiten rond cultuur 
en smaakbeleving (SWOT)

Sterktes: de eigenaars en uitbaters van de 
brouwerij hebben veel ervaring met restauratie 
en herbestemming van onroerende erfgoedsites. 
De renovatie van de brouwerij was laureaat voor 
de monumentenprijs in 2012. Deze functie kan de 
ontsluiting van de toren versterken. Versterking 
van het toeristisch aanbod in Wilderen en Sint-
Truiden. De kerk blijft publiek toegankelijk

Zwakte: beperkte inhoudelijke link tussen 
oorspronkelijke religieuze functie en de nieuwe 
bestemming

Opportuniteiten: de onderhoudskosten van de 
kerk kunnen gedeeltelijk door externe 
financiering gedragen worden. Het concept kan 
zowel als nevenbestemming dan als 
herbestemming uitgewerkt worden

Bedreiging: indien herbestemming: desaffectatie
noodzakelijk. Indien nevenbestemming: de 
typologie van de kerk laat geen 
compartimentering toe. Het integreren van een 
religieuze ruimte in de toren, de sacristie of op 
het doksaal stelt architecturale uitdagingen.

Culturele nevenbestemming in de tijd  (SWOT)

Sterktes: beperkte infrastructuur nodig; de 
noodzakelijke infrastructuur zoals sanitair kan in 
de sacristie ingebracht worden.

Zwakte: wegens de beperkte schaal van de kerk 
en de typologie (enkel een middenschip zonder 
zijbeuken of transept) stelt het inbrengen van 
infrastructuur voor catering architecturale 
uitdagingen

Opportuniteiten: nieuwe partners moeten 
gezocht worden voor het uitbouwen van 
culturele nevenbestemming in de tijd: vb. 

inkomsten voor het financieren van de 
noodzakelijke restauratiewerken aan het 
kerkschip

Bedreiging: het culturele aanbod van de stad is in 
de eerste plaats in het stadscentrum 
georganiseerd; uitwijking naar Wilderen creëert 
praktische uitdagingen. Parkeermogelijkheden in 
de omgeving zijn beperkt

http://www.trudofederatie.be/
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Het orgel kan gerestaureerd of passief bewaard worden. Het kerkhof is niet meer actief; 

men moet dus geen rekening houden met een eventuele uitbreiding of verdichting van 
het kerkhof. De kerk is gelegen op toeristische routes (fietsroutenetwerk). Aansluiting met 
toerisme is wenselijk. De belangrijkste toeristische trekpleisters in Wilderen zijn de 
brouwerij en de kerktoren. Een inhoudelijke en ruimtelijke relatie tussen beide brouwerij 
en kerk(toren) zou een troef zijn voor de toeristische en recreatieve profilering van het 
dorp. Ontmoetingsruimtes voor lokale verenigen worden reeds in de school voorzien. Het 
vroegere station is toeristisch verblijf. 

Besluit

Een toeristische invulling in samenwerking met de brouwerij lijkt hier het meest geschikte
scenario. In dit scenario wordt de toeristische ontsluiting van de toren niet enkel
gerespecteerd maar zelfs nog versterkt. De kerktoren en de brouwerij zijn de belangrijkste
toeristische trekpleisters van Wilderen. Het inhoudelijk verbinden van beide gebouwen
zou het toeristisch aanbod in Wilderen en in Sint-Truiden versterken. Op korte termijn kan
dit scenario toegepast worden in de vorm van een nevenbestemming. Zowel
nevenbestemming in de tijd als nevenbestemming in de ruimte lijken mogelijk, hoewel
nevenbestemming in de ruimte niet evident is gezien de beperkte schaal van de kerk en de
typologie, zijnde een éénbeukige kerk. Een ontwerpend onderzoek zou de mogelijkheden
voor herinrichting van de ruimte in kaart kunnen brengen omdat het gebouw
beschermd is als monument kan voor dergelijke studie een subsidie van 80% verkregen
worden (tot een bedrag van 25.000 ). De eigenaars van de brouwerij hebben veel
ervaring met renovatie en herbestemming van beschermde gebouwen en zijn zich bewust
van de specifieke aanpak die zulke gebouwen vraagt, tevens zijn zij zich bewust van de
gevoeligheden omtrent de sacrale sfeer en betekenis van het gebouw. Een zwakte van het
voorliggend scenario is de beperkte inhoudelijke link tussen de nieuwe
(neven)bestemming en het oorspronkelijke religieuze gebruik van het gebouw. Daarom is
het aangewezen dat ingrepen in het gebouw zo veel mogelijk reversibel zijn. Het tweede
scenario een culturele nevenbestemming in de tijd vraagt beperktere investeringen
maar in tegenstelling tot het eerste scenario zullen de investeringen hier wel door de
kerkfabriek gedragen moeten worden.

3.22
4. b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met 
nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

Initiatiefnemer voor het onderzoek naar de toekomstige oriëntering van de kerk Onze-
Lieve-Vrouw Bezoeking in Wilderen is het kerkbestuur als materiële beheerder. Door hen
wordt in junii 2022 een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het CKB,
het stadsbestuur, de parochiefederatie en het lokale socio-culturele veld. Deze laatste zijn
de verenigingen met parochiaal raakvlak en de organisaties, zoals scholen, die vraag
hebben naar lokalen en ontmoetingsruimte. Bijzondere aandacht gaat naar een flinke
vertegenwoordiging van de onmiddellijke buurt van het kerkgebouw en het kerkplein,
vermits zij de eventuele overlast ervaren zoals geluidshinder, zwerfvuil en
parkeerproblematiek bij eventuele evenementiële bestemming. De intensere
samenwerking tussen kerkfabriek en parochieteam wordt door het bisdom Hasselt recent
gepropageerd. Tijdens het traject wordt de brede inspraak, van elke individuele inwoner
en extern expert, gegarandeerd door twee hoorzittingen: de eerste om ideeën te
sprokkelen, de tweede als terugkoppeling om de gekozen opties te toetsen naar
gedragenheid. Een professionele participatie-begeleider vanuit het CRKC of STEBO (ca.
400 euro) is aangewezen. Vermits deze kerk beschermd is als monument zijn consult en
toelating noodzakelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nog voor deze intensieve brainstormfase wordt consult gezocht bij een studiebureau om
erfgoedwaarde, bouwfysische toestand en ruimtelijke potenties van gebouw en site te
onderzoeken. Een brede reeks programma-opties worden op haalbaarheid getoetst. Een
digitale opmeting van de kerk met bijgebouwtjes is noodzakelijk. Kost: ca. 15.000 euro, 6
maanden, 30% premie (80% onderzoekpremie bij beschermd monument). Eerst studeren
en dan herbestemmen is namelijk de leidraad in de herbestemmingsbrochure van het
Agentschap Onroerend erfgoed. Het Projectbureau Kerken bij de Vlaamse Bouwmeester
heeft expertise in deze dossiers en werkt momenteel in opdracht van het stadsbestuur
aan het Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerkje (bouwjaar 1997) in de Halmaalwijk. Een
realistisch voorkeurscenario wordt uitgewerkt en begroot. Ook de inzichten voor
financiering van de verbouwing en de uitbating via partners zijn dan aan de orde. De
lokale overheden (stadsbestuur, dekenaat, federatie) kunnen steeds minder een
financierende rol spelen zodat wordt uitgekeken naar not-for-profitorganisaties of private
investeerders. Bij dit laatste moet rekening gehouden worden met het weinig duurzaam
karakter van commerciële invullingen, zoals de ervaring elders vaak uitwijst. Elke
nevenbestemming in ruimte kan pas na raadpleging van de diocesane Commissie voor
Kerkelijk Patrimonium. Het kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking zal tijdig de nodige
budgetten in het artikel honoraria voorzien om het onderzoek naar bestemming te
bekostigen.
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Het beschermde statuut van de kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en haar omgeving
maakt de parallelle opmaak van een beheersplan noodzakelijk, zeker indien de
verhoogde erfgoedpremie 80% voor restauratie nog wordt nagestreefd, onder meer
omwille van dubbele bescherming. Ook deze opdracht door een beslagen studiebureau
moet begroot worden (ca. 12.000 euro, 6 maanden, 80% premie). De digitale opmeting
wordt hergebruikt. Als eigendom van het kerkfabriek is voor deze kerk een
erfgoedpremie van 40% de regel, maar als gebouw van de eredienst is er 80%
betoelaging voorzien.. Deze premie geldt enkel voor erfgoedwaardenbehoud, niet voor
comfortverbetering. Het stadsbestuur van Sint-Truiden betaalt voor elke kerkfabriek het
abonnement op de Monumentenwacht, die best om de vier jaar een inspectie
bouwkunde en interieur uitvoert.
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Met referentievoorbeeld, zie ook www.herbestemmingkerken.be. 
Voor verdere omschrijving: zie rapport screening UHasselt 2015 (2016)

4.1 Erfgoeddepot ontsloten

In Sint-Truiden is er nood aan depotruimte. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden
tussen een religieus depot en een burgerlijk depot. Algemeen gesteld hebben de
religieuze stukken hogere erfgoedwaarden dan de burgerlijke stukken en zijn deze tevens
fragieler. De eisen die aan een religieus depot gesteld worden zijn daarom hoger dan deze
voor een burgerlijk depot. Op dit moment is er in Sint- Truiden een religieus depot van de
franciscanenordes in het Minderbroedersklooster, beheerd door het Minderbroeders-
museum. Daarnaast is er de schatkamer in de kelder van de Onze-Lieve-Vrouwkerk,
beheerd door de vzw Sint-Truidense schatten. Beide organisaties hebben nood aan
uitbreiding van depotruimte. Daarnaast zoekt de stad naar depotruimte voor de
burgerlijke stukken en archeologische artefacten. Een uitbreiding van het depot op de
minderbroeders-site is een optie. Daarnaast zijn er ook andere (erfgoed) sites die in
aanmerking komen voor depotruimte. De UHasselt stelde in 2016 voor dat rond dit thema
een werkgroep samengesteld wordt met vertegenwoordigers van de verschillende
organisaties die zich bezighouden met roerend erfgoed en depotruimtes vzw De
Mindere, vzw Sint-Truidense Schatten, ErfgoedHaspengouw, - om gezamenlijk tot een
duurzame oplossing te komen en te bepalen welke site(s) het meest geschikt zijn voor
uitbereiding van het bestaande depot. Het is ten zeerste aangewezen dat ook toerisme
Sint-Truiden in deze werkgroep vertegenwoordigd is, aangezien toeristische ontsluiting
van een depot wenselijk is, hoewel dit niet noodzakelijk is. Een erfgoeddepot moet aan
strenge eisen voldoen. Deze eisen worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd op de
website depotwijzer, te raadplegen via http://www.depotwijzer.be/ . Rekening gehouden
met deze eisen komen van de niet-prioritaire kerken de volgende in aanmerking als neven
of herbestemming als erfgoeddepot: Melveren, Gelinden en Engelsmanshoven.
Voor deze kerken kan dit als box-in-box constructie als nevenbestemming gerealiseerd
worden. Melveren is typologisch het meest geschikt omdat de zijbeuken nagenoeg even
hoog zijn als de middenbeuk waardoor een volume van verschillende verdiepingen
asymmetrisch in de kerk geplaatst kan worden. De kerk is op een toeristische route

gelegen dichtbij het stadscentrum wat een voordeel is voor de toeristische ontsluiting. De
website van depotwijzer bevat zeer veel voorbeeldprojecten van zowel
nieuwbouwdepots als herbestemmingen van bestaande gebouwen tot depotruimtes.
Depotwijzer besteedt vooral aandacht aan de technische aspecten van een depot. De
referentieprojecten hieronder leggen eerder de nadruk op de mogelijkheden voor
toeristische ontsluiting van een depot.

Vb.
Archeologische depot Mulkkapel in Tienen
Kijkdepot Museum Aan de Stroom (MAS) in Antwerpen
Laurenskerk in Rotterdam (NL.)

4 Types neven- en herbestemming

Rotterdam

http://www.herbestemmingkerken.be/
http://www.depotwijzer.be/
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4.2 Uniek verblijven

In Sint-Truiden en bij uitbreiding Haspengouw en Limburg zijn er veel
overnachtingsmogelijkheden in de vorm van Bed & Breakfasts en traditionele hotels.
Er is echter nood aan een nieuwe, unieke vorm van overnachting die een beleving
biedt aan de bezoeker. Salk-Limburg, een strategisch actieplan in 2014 introduceerde
daarom een nieuw concept Limburg Pod een makkelijk verplaatsbare unit om in
te slapen maar ook om te vergaderen, te leven...
De Limburg-Pod is een nieuwe toeristische (product)ontwikkeling. Noem het de
caravan van de toekomst. Een autonome, mobiele slaap-/ontmoet-pod met een hoog
design. In te zetten op verschillende locaties binnen Limburg maar ook te vermarkten
als een apart merk. De Limburg- Pod reist rond en kan worden op
verschillende plekken in het Limburgs landschap, zoals bijvoorbeeld op een mijnsite,
in een boomgaard, op een dorpsplein, in het bos,... The Pod is centraal boekbaar
maar decentraal exploiteerbaar door/bij lokale toeristische ondernemers (SALK,
2014, pg. 12). Binnen dit concept zijn er twee kerken die in aanmerkingen komen
voor het plaatsen van een dergelijke overnachtingsunit: Engelsmanshoven en
Kerkom. Beide kerken zijn gelegen op toeristische routes. De kerk in
Engelmanshoven sluit achteraan aan op een typisch Haspengouws Landschap, de
kerk in Kerkom is gelegen in een charmant dorpsgezicht. Voor Sint-Truiden zouden
deze locaties voorgesteld kunnen worden als plug-in locatie voor een Limburg-Pod.
Op die manier worden immers twee kernelementen van het toerisme in Sint- Truiden
met elkaar verenigd: het Haspengouws landschap en het religieus erfgoed. De
Limburg-Pod is bedoeld als een hoogwaardig design-object met internationale
uitstraling.

Vb.
Champing (Church Camping) (GB.)
Tubohotel in Tepozthan, Morelos (MEX.)

Tepozthan
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4.3 Columbarium - overdekte begraafplaats 

Een begraafplaats als nieuwe bestemming past zeer goed bij de oorspronkelijke
betekenis van een kerkgebouw. De stad Sint-Truiden besliste om de begraafplaatsen
in de kerkdorpen te behouden en koos niet voor het centraliseren van alle
begravingen in het centrum. Een studie door bureau Omgeving uit Berchem uit 2012
toont aan wat de knelpunten zijn voor de verschillende bestaande begraafplaatsen
en waar er een tekort aan oppervlakte voorzien wordt binnen een termijn van 5 en
15 jaar. Uitgaande van deze noden komen twee kerken in aanmerking als uitbreiding
voor het bestaande kerkhof: Halmaal en Ordingen. Voor Halmaal is er een tekort
voorzien binnen 15 jaar, voor de naburige deelgemeente Velm al binnen 5 jaar. Voor
Ordingen is er eveneens binnen 15 jaar een tekort voorzien, in de naburige
deelgemeente Brustem al binnen 5 jaar. Een columbarium enkel voor het plaatsen
van urnen is relatief eenvoudig te realiseren als nevenbestemming zonder dat er
vergaande ingrepen nodig zijn aan het gebouw. De grootste uitdaging is het
toegankelijk maken van de kerk. Wanneer een columbarium in de kerk geplaatst
wordt dient deze toegankelijk te zijn tijdens de openingsuren van het kerkhof. Op dit
moment zijn de kerken van Halmaal en Ordingen enkel tijdens vieringen geopend.
De nood aan bijkomende oppervlakte voor de bestaande begraafplaatsen wordt
vooral ingegeven door de vraag naar traditionele begraafplaatsen. Ook dit kan
gerealiseerd worden als neven- of herbestemming van een kerkgebouw maar
daarvoor zijn er grotere aanpassingen nodig. Voor het realiseren van een
begraafplaats is het immers noodzakelijk dat de bodembedekking luchtdoorlatend is.
De bestaande vloer moet dus (gedeeltelijk) verwijderd worden. Daarnaast zou het
interessant zijn om het interieur van de kerk en het omliggende kerkhof in elkaar te
laten overlopen door het creëren van bijkomende openingen in de kerk.

Vb. 
Necropolis in Grimde bij Tienen
Onze-Lieve-Vrouwkerk in Dortmund (D.)
Sint-Rochuskerk in Ulbeek bij Wellen

Dortmund
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4.4 Gemeenschapsruimte

Er wordt vaak gesproken over gemeenschapsruimte als nieuwe of bijkomende
bestemming voor een parochiekerk. Aangezien een parochiekerk behalve een plek
voor stilte en gebed was, waren deze gebouwen doorheen de geschiedenis ook
ontmoetingsruimtes voor een lokale gemeenschap. Een neven- of herbestemming in
die richting is daarom een zachte bestemming, die verder bouwt op één van de
oorspronkelijke betekenislagen van het gebouw. De Uhasselt stelde dit in 2016
daarom ook voor verscheidene kerken in de studie als scenario voor: Gelinden,
Halmaal, Aalst, Ordingen. Daarnaast zijn ook de voor Melveren (feestzaal)
en Wilderen (in samenwerking met de brouwerij) bij deze voorbeelden relevant
omdat vermoedelijk ook voor deze infrastructuur ingebracht zal moeten
worden. Het realiseren van een hedendaagse gemeenschapsruimte in een kerk is
vaak echter niet eenvoudig. De noodzakelijk infrastructuur is vaak moeilijk in te
brengen in de zeer specifieke typologie van een kerkgebouw. Voor moderne kerken
ligt dat vaak anders. Daar is de typologie vaak minder dwingend en kan
infrastructuur eenvoudiger ingebracht worden. De verbouwing van de Sint-Jozefkerk
op de Zepperenweg (wijkkerk van Schurhoven) is daar een mooi voorbeeld van.
Maar ook voor meer traditionele kerkgebouwen bestaan er voorbeelden van
herbestemming tot gemeenschapsruimte die inspirerend kunnen zijn voor de kerken
in Sint-Truiden.

Vb.

Kerk Leegkerk in Groningen (NL.)
Sint-Gertrudis van Nijvelkerk in Heerle bij Bergen-op-Zoom (NL.)

Gingelom
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4.5 Buurtrestaurant 

Voor de kerk van Aalst stelt de Uhasselt in 2016 een buurtrestaurant voor als nieuwe
of bijkomende bestemming. Sint- Truiden heeft al heel wat ervaring met
buurtrestaurants, zowel in de binnenstad als in de omringende dorpen.
De uitbating van deze buurtrestaurants gebeurt door Den Teluur. Den Teluur is ook
een sociale werkgever die mensen tewerkstelt die moeilijk in het reguliere
arbeidscircuit terecht kunnen. Op het eerste zicht vraagt een buurtrestaurant om een
redelijk uitgebreide infrastructuur. Den Teluur werkt echter met een centrale keuken
op de Montenakenweg waar de maaltijden bereid worden. Op de verschillende
locaties in de dorpen moeten de maaltijden enkel verwarmd kunnen worden.
Daarnaast is er nood aan sanitair, meubilair en opbergruimte voor servies en bestek.

Vb. 
All Saints Church in Hereford (GB.)
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4.6 Antenne of servicepunt publieke dienstverlening

De UHasselt nam deze neven- of herbestemming niet op. Inderdaad is door de
digitalisering van zowat alle dienstverlening en van erg veel contacten tussen burger
en overheid een fysiek servicepunt een erg dure en op het eerste zicht niet meer
efficiënte oplossing. Gestaakte experimenten met rijdende loketautobussen
bewijzen dit.

Toch kan een geografisch nabij contact- en ontmoetingspunt de dienstverlening
verzekeren voor een kleiner wordende maar nog steeds belangrijke groep ouderen,
thuiswerkers en digitaal minder handige inwoners van woonkernen buiten het
stadscentrum. Dat geldt vooral voor het dorpengeheel Gelinden-Engelmanshoven-
Groot-Gelmen.
In sommige kernen is er immers geen basisvoorziening meer zoals buurtwinkel, café
school of ontmoetingscentrum. De kerk in het midden kan een hub of knooppunt
worden als halte lijnbus of punt voor postpakketbedeling, eerste hulp, dienstenloket,
flexwerk- of vergaderfaciliteit, digitale infrastructuur, individuele bevragingen,
boekenruil, kringwinkel, container voor hergebruikspullen, noodopvang, kinderhoek,
heemtotem met erfgoedduiding, feestplek, meet and greet met de beleidsmakers
Een huisbewaarder-ombudsman ter plekke kan een menselijk en betrouwbaar
alternatief zijn voor de burgers die uit de virtuele communicatie vallen of stappen.
Best in combinatie met een ontmoetingsplek of buurtrestaurant.

J.H. Verheyen, kerkinterieur 1830
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4.7 Bibliotheek en studieruimte

Voor de Sint-Martenkerk stelt de Uhasselt een ambitieuze neven- of herbestemming
voor tot ontmoetingsruimte voor studie. In Sint-Truiden is nood aan een plek voor
scholieren om rustig te studeren. Zulke ruimte is momenteel beschikbaar in de
stedelijke bibliotheek maar tijdens de blokperiodes is deze ruimte te klein en gezien
het karakter van een stedelijke bibliotheek is de rust in deze ruimte ook niet altijd
gegarandeerd. De studie- en leesruimte in de kerk kan gedurende het hele schooljaar
gebruikt worden door scholieren die wensen samen te studeren of door scholieren
die thuis geen eigen, rustige studieplek hebben. Een dergelijke stille plek kan ook
andere doelgroepen aanspreken en kan mensen van verschillende generaties en
verschillende sociale rangen samenbrengen. Hierbij denken we enerzijds aan senioren
maar anderzijds ook aan mensen met beperkte dagbesteding zoals bijvoorbeeld
vluchtelingen die zich in onze samenleving proberen te integreren.

Naast deze praktische aspecten is er ook een conceptuele onderbouwing die aansluit
bij de geest van het gebouw: een plek van ontmoeting en concentratie. Katholieke
kerken hebben sinds de 4de eeuw een dubbel profiel: Domus Dei en Domus
Ecclesiae. Enerzijds dus een huis voor God waar Hij zich aanwezig stelt zoals we
bijvoorbeeld kunnen zien in de schilderijen van Jan Van Eyck. Maar anderzijds ook
een huis van ontmoeting. Die eeuwenoude spanning geeft nu opnieuw
mogelijkheden om na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen. Plaatsen
voor ontmoeting worden in stedelijke context schaarser, zeker als ze ook nog eens
een bijzonder atmosferisch interieur hebben. Kerken zijn bij uitstek plekken die een
zekere gulheid in zich hebben. Door de centrale ligging van Sint Marten moet ze dit
genereus karakter volop uitspelen. Een dergelijk scenario vraagt slechts beperkte
ingrepen, de meeste elementen kunnen toegevoegd worden in de vorm van
meubilair. Aangepaste verlichting is wel noodzakelijk. Daarnaast zijn ook sanitaire
voorzieningen nodig. Dit scenario kan zonder probleem als nevenbestemming
gerealiseerd worden. Het koor en de transeptarmen kunnen ingericht worden als
religieuze ruimte, het kerkschip kan als leeszaal ingericht worden. Een fysieke
opdeling tussen beide delen is niet nodig gezien het stille karakter van de
nevenbestemming. Kerken waren doorheen de geschiedenis ook een plek voor
studie. Een schilderij van Antonella da Messina toont de Heilige Hieronymus in zijn
studieplek (ca. 1474-1475). De studeerplek is als een soort van meubel met een
verhoogde vloer, schrijftafel en boekenkast. Het geheel is geplaatst in een
denkbeeldig interieur dat sterk de sfeer van een gotische kerk oproept.

Vb. 
Studiezaal Rijksarchief Limburg in Maastricht (NL.)
Bibliotheek Escuelas Plias in Lavapies Madrid  (SP.)

Lavapies
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Het Centraal Kerkbestuur van Sint-Truiden is zich bijzonder bewust van zijn grote
verantwoordelijkheid in deze kerkenstad. Het beheer van het is hier
immers voor een groot stuk erfgoed- en monumentenzorg. De Sint-Truidense
kerken deinden vroeger al mee op ruwe golven van religieuze en sociale
geschiedenis. De oudste kerken vormden een dienstbare cluster met bijhorend het
dorpsschooltje en het gasthuis voor pelgrims. De kerken van Melveren en
Schurhoven werden depot voor het kunstpatrimonium van door de Fransen
opgedoekte abdijen, vandaar hun opvallende beeldenrijkdom. De gebouwen
tussen 1900 en 1960 Engelmanshoven, Bevingen en Nieuw-Sint-Truiden
plaatsten hun toren naast het schip om eventuele verlenging mogelijk te houden,
mocht het Rijke Roomse leven en de kroostrijkdom zich bestendigen. Dat is niet
gebeurd, wel omgekeerd. Kerken dreigen een te worden, een hinder
voor ontwikkeling, een aftakelende kankerplek in plaats van oord van gebed en
ontmoeting.

De wind waait momenteel immers uit een andere hoek. Niemand heeft een glazen
bol om de toekomst te voorspellen. Toch is het voor iedereen duidelijk dat er
maatregelen urgent noodzakelijk zijn. Ingrepen die de grote uitgaven in een minder
gunstige conjunctuur temperen en tegelijk niet ontsporen in een beeldenstorm. Dat
is beide de bezorgdheid en de aanbeveling van het Centraal Kerkbestuur: wat
eeuwen met veel gemeenschapsgeld en vrijwillige inzet werd opgebouwd en
onderhouden, zou voor de gemeenschap te nutte moeten blijven. Samen met het
religieuze, pastorale verhaal waar dat kan, los ervan waar dat niet kan. Bij dat
laatste valt de regie door het kerkbestuur overigens weg. Het is wijs om deze
monumentale gebouwen niet te verknoeien met onomkeerbare ingrepen. Ze zijn
met opzet opgetrokken op het beste perceel met de degelijkste materialen en door
de knapste vaklui. Hun bewogen geschiedenis geeft aan dat ze wel tegen een
stootje en tegen verandering kunnen: sterk als kerkenwerk. De toekomst ligt in een
zo multifunctioneel mogelijke bestemming. De kerken kunnen enkel hun kosten
verantwoorden als ze terug bijenkorven van ontmoeting worden. Zowel voor
stiltebeleving, rituelen, samenzang en zingeving als voor jeugdactiviteiten,
muziekevenementen en netwerking.

Het Centraal Kerkbestuur legt dit plan nu op tafel als een wegenkaart om de grote
rijkdom aan kerken in Sint-Truiden te oriënteren naar een realistisch gedeeld
gebruik. Een evaluatie ervan om de drie jaar is vanzelfsprekend. Actieve lokale
kerkfabrieken kunnen zich voeden aan de hier gesuggereerde ideeën en starten
een traject voor neven- of herbestemming. Exclusief gebruik voor de eredienst zal

op afzienbare termijn met de zegen van de bisschop van Hasselt voorbehouden
worden voor twee tot vier prominente gebouwen, afhankelijk van de parochiale,
federatieve evolutie naar een pastorale eenheid. De talrijke rest krijgt best een
polyvalente invulling. Een fasering is in dit plan uitgewerkt. Bij de Vlaamse
bisschoppen leeft bezorgdheid om bij ontwijding en vervreemding voldoende
garanties te behouden voor consequente toepassing in de toekomst van waardige
herbestemmingen. In de praktijk blijkt dit immers niet juridisch afdwingbaar.

Uiteraard zal niet elk gebouw een softe socio-culturele invulling krijgen. Omkeerbare
particuliere en commerciële experimenten moeten kunnen. Het potentieel van deze
strategisch gelegen bolwerken op toplocaties is immers groot en de besparingslogica
bij overheden en organisaties een feit.

De lokale besturen staan er niet alleen voor: inhoudelijke en financiële
ondersteuning door overheid en expertisebureaus kan het CKB sterk aanbevelen.
Samen met de pastorale verantwoordelijken en vrijwilligers kunnen de kerkfabrieken
de hun toevertrouwde gebouwen versterken als eredienstkernen of vernieuwen tot
de al genoemde activiteitcentra. Constructies die vroeger naar binnen gekeerd
waren, zonder veel zicht op buiten, gaan een omslag maken naar de wijde wereld.
Dat is niets nieuws: bij dorpskerken zoals Wilderen en Zepperen was de romaanse
toren voor 1800 in de volksmond de . In een woonkern vol
leembouw bewees de natuurstenen toren toen zijn werelds nut als uitkijkpost,
stevige bewaarplaats voor de gemeentearchiefkist en goederen in oorlogstijd. De
gemeentelijke alarmklok hing er, het uurwerk werd opgewonden en de haan wees
de windrichting aan. Het burgerlijke en het religieuze steunden op elkaar.

Het beheer van de kerkhoven hangt nauw samen met dit van het kerkgebouw.
Hoewel gemeentelijk bevoegdheid mag deze gesloten of actieve begraafplaats geen
gatenkaas worden door verlopen concessies, maar de historische situatie van groene
dodenakker terug benaderen met aandacht voor de graftekens van lokaal historisch
belang.

Open kerken, modern bewegwijzerd, duurzaam beheerd, digitaal geduid inzake
erfgoed, enthousiast bevlagd en extern verlicht kunnen hun vuurtoren-rol in de
samenleving blijven vervullen. Het CKB rekent op wederzijds respect en op het
begrip bij andersdenkenden. De luidklok in de toren mag geen stoorzender worden
in onze civiele maatschappij, maar een oproep om samen te komen in de eigen
buurt, zoals we dat al eeuwen doen. Zonder archaïsch fanatisme, maar met
moderne, verstandige verdraagzaamheid en naastenliefde. Ingrid Kempeneers,
schepen van kerkfabrieken én financiën, verwoordde dit begin 2017 als de kerk in
het midden houden .

5 Synthese en visie
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Hieronder een beoordelingsinstrument dat een pragmatisch afsprakenkader voor de belanghebbenden kan zijn. Uiteraard moet er bijkomend gekeken worden naar de uniciteit en de ensemblewaarde van
elk kerkgebouw en vooral naar de lokaal aanwezige dynamiek en vitaliteit.

Nr Parochie (FEDERATIE) Patroonheilige Eigenaar Bescherming Prioritair

(fed.kerk *)

Eig.

stad

Niet 

besch.

Niet 

prioritair

Goede 

context

Zwak 

erfgoed
Eindscore Timing

Sint-Truiden CKB - Prioritering parochie- en hulpkerken voor haalbaarheidsonderzoek nieuwe bestemming

1 Bevingen (VELM) Lambertus KF - prioritair

2 Brustem (KANA) Laurentius KF - prioritair*

3 Groot-Gelmen (KANA) Martinus STAD (orgel) prioritair

4 Kortenbos (TRUDO) OLV Tho (basiliek) KF mon + dorpsgez prioritair*

5 Nieuw Sint-Truiden (TRUDO) Augustinus KF - prioritair

6 Runkelen (TRUDO) Andreas STAD - prioritair

7 ST Schurhoven (TRUDO) Jacobus KF mon + stadsgez prioritair

8 ST Collegiale (TRUDO) OLV Tenhemelopneming KF monument prioritair*

9 Velm (VELM) Martinus STAD monument prioritair*

10 Zepperen (TRUDO) Genoveva STAD mon + dorpsgez prioritair

11 Aalst (KANA) OLV Onbevlekt Ontvangen KF - - 1 1 2 2020 jan.

12 Engelmanshoven (KANA) Johannes de Doper STAD - - 1 1 1 3 2019 jan.

13 Gelinden (KANA) Quintinus STAD mon + dorpsgez - 1 1 2 2021 jun.

14 Gorsem (TRUDO) OLV Tenhemelopneming STAD mon + dorpsgez - 1 1 2 2020 jun.

15 Halmaal (hulpkerk, VELM) Petrus Paulus STAD - - 1 1 1 1 4 2018 jan.

16 Kerkom (VELM) Martinus STAD dorpsgez - 1 0,5 1 1 3,5 2018 jun.

17 Melveren (TRUDO) Salvator Mundi KF mon + dorpsgez - 1 1 2 2021 jan.

18 Ordingen (KANA) Relindis Harlindis KF - - 1 1 1 3 2019 jun.

19 ST Sint-Gangulfus (hulpkerk,

TRUDO)

Gangulfus KF monument - 1 1 2023 jun.

20 ST Sint-Marten (TRUDO) Martinus KF monument - 1 1 2 2022 jan.

21 ST Sint-Pieter (TRUDO) Niklaas Petrus KF monument - 1 1 2023 jan.

22 Wilderen (TRUDO) OLV Bezoeking KF mon + dorpsgez - 1 1 2 2022 jun.
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Signalisatie naar, op en in kerkgebouwen in Sint-Truiden
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Telkens in maart in 2020, 2023, 2026 en verder om de drie jaren neemt het Centraal
Kerkbestuur Sint-Truiden het initiatief om samen met de parochiefederaties of de
toekomstige pastorale eenheid het voorliggende kerkenbeleidsplan na te kijken op de
actualiteit van de meest tijdsgebonden informatie, zoals de pastorale praktijk en de
dynamiek in de lokale gemeenschap. De huidige oriëntering wordt getoetst aan de
voortschrijdende inzichten/regelgeving bij de hogere overheden zoals Bisdom Hasselt,
Binnenlands Bestuur, Onroerend Erfgoed en stadsbestuur Sint-Truiden.

De toestand van gebouwen en interieurs wordt nauw opgevolgd dank zij het al jaren
lopende gegroepeerd abonnement op de Monumentenwacht, een initiatief van het
stadsbestuur.

Het CKB zal dan in overleg dit kerkenbeleidsplan waar nodig herzien en het aangepaste
rapport voor advies/goedkeuring voorleggen aan de Bisschop van Hasselt en aan het
stadsbestuur van Sint-Truiden. De algemene conjunctuur, de religiositeit, de
demografische en planologische ontwikkelingen zullen zeker hun impact hebben de
volgende jaren. Het CKB neemt zich voor om dit plan als een beheersinstrument te
hanteren om het gebouwde patrimonium van parochiekerken in Sint-Truiden zijn publieke
roeping te laten vervullen waar dat verantwoord is.

7.1 Premies voor kerkgebouwen beschermd als monument 

Oud: decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten. Een monument is een onroerend goed, werk van de mens of van de 
natuur of van beide samen, dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, 
wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel archeologische of andere sociaal-
culturele waarde, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van 
uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen. 

Nieuw: vanaf 1 januari 2015 geldt het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, 
gewijzigd bij decreet van 4 april 2014, met het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 
Regering van 16 mei 2014. Eén overkoepelende regeling voor monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Info: Agentschap Onroerend Erfgoed, 
www.onroerenderfgoed.be. Belangrijk is dat de restauratiepremie enkel voor gebouwen 
eigendom van de gemeente nog 80% bedraagt en dat de provinciale koppelsubsidie 
wegvalt. Toelichting in de brochure: Onroerend erfgoed. Een toelichting, Brussel: Vlaamse 
overheid. Agentschap Onroerend Erfgoed, september 2014. 
Reparatiedecreet
Onroerenderfgoeddecreet (OED) van 12 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de 
uitvoering van het kerntakenplan van het Agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft 

BTW niet meer in aanmerking wordt genomen voor premieberekening voor de dossiers in 
de wachtrij. Bovendien is voor elke premie een door het Agentschap nagekeken actueel 
kerkenbeleidsplan vereist, dat voldoet aan de Inspiratienota Kerkenbeleidsplannen van 
het Agentschap Onroerend Erfgoed 17-01-2017 .

7.2 Subsidies voor niet-beschermde kerkgebouwen

Betoelaging niet-beschermde kerken en studies:
- Decreet gesubsidieerde infrastructuur 12 juli 2013 voor o.m. gebouwen van de eredienst
en pastorieën. Ook voor studies herbestemming-nevenbestemming
http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023177.html

6 Vervolgtraject en herziening 7 Wetgeving en toelagen

http://www.onroerenderfgoed.be/
http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023177.html
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- Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten (vervangt het Keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de
kerkfabrieken), wijziging 6 juli 2012.
Bart VERCAUTEREN e.a. Vademecum kerkbesturen, losbladig, Brussel: Politeia (VVSG), 2005.
http://www.bisdomhasselt.be

7.3 Subsidies voor erfgoeddepots (Provincie Limburg, verlopen)

7.4 Subsidies voor plattelandsontwikkeling (LEADER Haspengouw, via Provincie Limburg)

http://www.bisdomhasselt.be/
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8.1 Databestanden online

www.onroerenderfgoed.be
www.herbestemmingkerken.be
www.crkc.be
http://erfgoedplus.be/collecties/religieus-erfgoed : inventaris roerend erfgoed vb. 
meubilair
www.erfgoedhaspengouw.be : ontsluiting en vorming erfgoedbeheer

www.kerknet.be : kerk in Vlaanderen 
www.trudofederatie.be: federatie Sint-Trudo
www.kanafederatie.be : federatie Kana
www.velm.net: gemeenschap Velm

Een handige toolbox voor lokaal-historisch onderzoek over Sint-Truiden biedt de geschied-
en oudheidkundige kring Sint-Truiden aan op http://geschiedkundigekringsinttruiden.be.

8.2 Publicaties en rapporten

 Julie AERTS, Jan JASPERS, Jan KLINCKAERT e.a., Atlas van het religieus erfgoed van 
Vlaanderen, Heverlee: CRKC, 2014. 

 Sylvain DE BLEECKERE en Roel DE RIDDER, Het open kerkgebouw. Heden, verleden en 
toekomst van het kerkgebouw in Vlaanderen, Kalmthout: Pelckmans, 2014.

 Bart VAN DOOREN, Jan JASPERS e.a., Kerkfabrieken in Vlaanderen. Een erfenis van 
Napoleon voor de toekomst, Brugge: Vanden Broele, 2015. 

 Parochiekerkenplan Sint-Truiden, Centraal Kerkbestuur Sint-Truiden 2014.
 Cultuurraad Sint-Truiden (2015). Onderzoek infrastructuur verenigingen aangesloten 

bij de cultuurraad van Sint-Truiden. 
 Bie PLEVOETS, Mariana CRUZ DIAZ en Koenraad VAN CLEEMPOEL, Screening niet-

prioritaire kerken in functie van hun potentieel voor her- en nevenbestemming Sint-
Truiden, Onderzoeksgroep herbestemming ArcK, Faculteit Architectuur en Kunst, 
UHasselt, 2016.

 Inspiratienota Kerkenbeleidsplannen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel, 2016.
 Beperkte en gerichte herziening globaal structuurplan Sint-Truiden, ontwerp augustus 

2016. Ontwerp, Berchem: Bureau Omgeving cv, augustus 2016. 

8 Bronnen
 Guillaume SIMENON, Visitationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in 

dioecesi Leodiensi ab anno 1615 ad annum 1763, Liège, 1939.
 Hans E. KUBACH en Albert VERBEEK, Romanische Baukunst an Rhein und Maas, 

Berlijn, 1976. 
 Gerard HEYNEN en Hubert KESTERS, Archangelus HOUBAERT, Historisch 

overzicht. Bibliografie (parochies), in Een keuze uit het kerkelijk kunstbezit van 
de parochies van Groot-Sint-Truiden, (Kunst en Oudheden in Limburg, 19), Sint-
Truiden: Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, 1977, p. 7-22. 

 Frieda SCHLUSMANS e.a., Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het 
cultuurbezit in België. Architectuur, 6N: Provincie Limburg. Arrondissement 
Hasselt, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Rijksdienst voor 
Monumenten- en Landschapszorg, 1980, p. 665-962.

 Willem DRIESEN, Bulletin des Commissions Royales et 
(Brussel 1862-1942), (Limburgse referenties, 1), Hasselt, 1992.

 Sint-Truiden in de 18de eeuw, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300, 1993.
 Franz AUMANN e.a., Sint-Truidens zilver, tent.cat., Sint-Truiden: Provinciaal 

Museum voor Religieuze Kunst, 1993. 
 Sint-Trudo, een portret. Onderzoek naar de iconografie van Sint-Trudo, 

tent.cat., Sint-Truiden: Museum Vlaamse Mindebroeders, 1993. 
 Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300, 1998. 
 Veerle MEUL en Wim JAMINE, Van waterstaatskerk tot mijncité. Een historiek 

van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters 
Jaminé (1832-1921), Hasselt, 1999.

 reeks brochures Open Monumentendag Sint-Truiden, 2001-2013, o.m. Michiel 
DUSAR, Roland DREESEN en Jean NICOLAÏ, Stenen van ver of dichtbij. Hun 
bijdrage tot de opbouw en het uitzicht van Sint-Truiden en Frans DOPERE, 
Gehouwen natuursteen als getuige van de bouwactiviteit in het verleden, in 
Sint-Truiden, steen voor steen gebouwd. Steen, Open Monumentendag, Sint-
Truiden, 2003, p. 14-35 en 104. 

 Pierre DIRIKEN, Geogids Sint-Truiden. Rondom, (Toeristisch-recreatieve atlas van 
Vlaanderen. Haspengouw), Kortessem: Georeto, 2009.

 Pierre DIRIKEN, Geogids Sint-Truiden. Stad, (Toeristisch-recreatieve atlas van 
Vlaanderen. Haspengouw), Kortessem: Georeto, 2010. 

 Willem DRIESEN en Kamiel STEVAUX, Wie was wie in Sint-Truiden? Bijdrage tot 
een biografisch woordenboek, Sint-Truiden: Stedelijke openbare bibliotheek, 
2011.

 Pierre DIRIKEN, Religieus erfgoed in Haspengouw, (Haspengouw Monografieën, 
1), Kortessem: Georeto, 2012. Vulgariserende synthese. 

 Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en 
stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012. 

http://www.onroerenderfgoed.be/
http://www.herbestemmingkerken.be/
http://www.crkc.be/
http://erfgoedplus.be/collecties/religieus-erfgoed
http://www.erfgoedhaspengouw.be/
http://www.kerknet.be/
http://www.trudofederatie.be/
http://www.kanafederatie.be/
http://www.velm.net/
http://geschiedkundigekringsinttruiden.be/
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8.3 Mondelinge 

Inspraaktraject parochiekerkenplan CKB 2014: zie bijlage. 
Interviews in het kader van de screening niet-prioritaire kerken door UHasselt 2015:
zie rapport.

Bijkomende interviews en overleg voorjaar 2017 met :
 EH. Benny Reynaerts, pastoor federatie Velm
 Nicole Neven, kosteres Brustem
 Gilbert Gielen, lid CKB en kerkfabriek Brustem
 EH Jos Vanderheyden, pastoor federatie Kana
 Guy Schalenbourg, voorzitter KF Gorsem
 René Princen, penningmeester KF Groot-Gelmen en expert CKB
 Guy Hoche, voorzitter CKB en KF Kerkom
 Jaak Simons, afgevaardigde Bisschop in CKB
 Monique Vanelderen, lid KF Kortenbos en voorzitter Geschied- en heemkundige 

kring Kortenbos
 Jos Michaux, voorzitter KF Nieuw-Sint-Truiden
 Jos Reniers, penningmeester KF Nieuw-Sint-Truiden
 ZEH. Albert Thijs, deken Sint-Truiden
 Camille Vanlangendonck, penningmeester KF OLV Tenhemelopneming Collegiale
 Paul Vanmarsenille, beheerder schatkamer OLV Tenhemelopneming Collegiale
 Dr. Pierre Claus, lid CKB en KF OLV Tenhemelopneming Collegiale
 Ivo Brans, voorzitter KF Schurhoven
 Willy Coninckx, voorzitter KF Runkelen
 Jaak Roux, lid KF en koster Runkelen
 André Crevits, voorzitter parochieraad Velm
 Marc Streignaerts, voorzitter KF en koster Velm
 Robert Herbots, penningmeester CKB
 Richard Knapen, penningmeester kerkfabriek Zepperen en bestuurslid 

parochiefederatie Sint-Trudo
 Ivan Royen, penningmeester KF Gelinden

Fotografie: UHasselt, Danny Claes Stad Sint-Truiden, Daenen, Driesen, Thijs Wolzak, 
RRA architects, CRKC website. 

Plannen: Onroerend Erfgoed Portaal, UHasselt e.a. 
Alle plannen zijn georiënteerd (boven = noorden), uitgezonderd de grondplannetjes 
van de kerkgebouwen, waar de toren is aangeduid. 

 Patrick DE RYNCK, Jo VAN MECHELEN, Camille VANLANGENDONCK en Jozef 
SMEESTERS, Christina en Lutgardis. Het verhaal van twee mystieke vrouwen in 
Sint-Truiden, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012. 

 Jos GYSELINCK, Sint- , 
in Sint-Truidens erfgoed. Vroeger, nu en in de toekomst, Open Monumentendag 
Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2014, p. 6-25.

 Pierre DIRIKEN, Het Haspengouws kerkenlandschap, (Haspengouw. 
Monografieën, 4), Kortessem: Georeto, 2015. Vulgariserende synthese.

 Em. HUMBLET, De orgels te Sint-Truiden, Sint-Truiden: stadsbestuur, 1967.
 Het orgelbezit in de provincie Limburg (Kunst en oudheden in Limburg, 16), Sint-

Truiden: Provinciale Dienst voor het Kunstpatrimonium, 1976. 
 Michel LEMMENS, Arnold Clerinx (1816-1898), een ambachtelijk orgelmaker met 

grote persoonlijkheid, in Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914. Tentoonstellingen 
Sint-Trudofeesten 1998, , Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300 vzw, 1998, p. 

 Michel LEMMENS, Op orgelwandeling doorheen Sint-Truiden in Metaal. 
Grondstof, stof tot nadenken. Open Monumentendag Vlaanderen. Sint-Truiden 
2001, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2001, p. 28-35.

 Edward VANMARSENILLE, Ervaringen van twee jonge musici uit Sint-Truiden. 
Over een orgelstad, orgelbouw en enkele vergeten instrumenten in Sint-Truiden, 
al eeuwen gaststad voor muziek, woord en beeld. Open Monumentendag 
Vlaanderen. Sint-Truiden 2012, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2012, p. XXXXX

 Katrien HOUBEY, Religieus cultureel erfgoed in Haspengouw. Stand van zaken 
Sint-Truiden. Mei 2015, Sint-Truiden: Erfgoed Haspengouw, 2015. Recent werden 
nog roerend erfgoed-inventarissen in de kerken van Groot-Gelmen en Gelinden
afgewerkt. 

Verdere specifieke bibliografie is bij elke kerk vermeld.

De raadpleging van de 
bouwhistorische elk beheersplan, bij elk betoelaagd restauratiedossier van 
een beschermd monument en bij elk beschermingsdossier is ook aangewezen. Ook 
al zijn ze ongelijk van kwaliteit. Het Agentschap Onroerend Erfgoed, antenne te 
Hasselt, bewaart deze documenten en plaatst ze deels on line. Het Provinciaal 
Centrum Cultureel Erfgoed te Hasselt bezit in zijn documentatiecentrum een reeks 
inhoudelijke dossiers uit de jaren 1970-
kerkfabriekaangelegenheden maakt deel uit van het Provinciaal Archief te Hasselt. 
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9.1 Parochiekerkenplan Sint-Truiden, Centraal Kerkbestuur Sint-Truiden 2014

9.2 Bie PLEVOETS, Mariana CRUZ DIAZ en Koenraad VAN CLEEMPOEL, Screening niet-
prioritaire kerken in functie van hun potentieel voor her- en nevenbestemming Sint-
Truiden, Onderzoeksgroep herbestemming ArcK, Faculteit Architectuur en Kunst, 
UHasselt, 2016, 
(https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/20440/1/1605SIN_Eindrapport%2
0studie%20ArcK_Deel1.pdf.)

9.3 Inspiratienota Kerkenbeleidsplannen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel, 2016

9.4 Financieel meerjarenplan besturen van de eredienst Sint-Truiden 2013-2019

9 Bijlagen (digitaal)

https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/20440/1/1605SIN_Eindrapport studie ArcK_Deel1.pdf
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10.1 Goedkeuring door het Bisdom Hasselt als representatief orgaan van de erkende 
eredienst.

10.2 Goedkeuring door de gemeenteraad van de Stad Sint-Truiden als voogdijoverheid. 

Colofon:

Opmaak in maart 2017 in opdracht van het Centraal Kerkbestuur Sint-Truiden
p.a. Gorsem-dorp 56, 380S Sint-Truiden

Guy Hoche, voorzitter; Jaak Simons, consulent Bisschop van Hasselt; 
Robert Herbots, secretaris; René Princen, expert; Gilbert Gielen; 

Fernand Wintmolders; Dr. Pierre Claus; Noëlla Jardin

10 Goedkeuringen
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Na meer dan duizend jaar christelijke geloofspraktijk zijn in Sint-Truiden 22 kerkgebouwen
in gebruik voor de rooms-katholieke eredienst. Een evenwicht tussen kosten en
(geestelijke, sociale) baten is belangrijk, ook voor het maatschappelijk draagvlak. Dit
Kerkenbeleidsplan brengt de werkpunten per gebouw in kaart en doet suggesties voor
aanpak. De richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid ter zake en het consult vanuit het
expertisecentrum Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vormen hierbij de
leidraad.

De tien kerken die door het Centraal Kerkbestuur (CKB) en de drie parochiefederaties in
2014 werden aangeduid als prioritair voor de rooms-katholieke eredienst zijn nu in die zin
bestemd. De twaalf kerken die niet weerhouden werden, komen in aanmerking voor
nevengebruik of volledige herbestemming met desaffectatie. Door een onderzoeksgroep
olv prof. Van Cleempoel van de UHasselt werden in 2015 per kerk uitgewerkt,
onder meer op basis van potentiebepaling ter plekke, interviews met een groot aantal
belanghebbenden en referentievoorbeelden in binnen- en buitenland.

Het gaat om volgende niet-prioritaire kerken en suggesties voor bestemming: Aalst
(buurtrestaurant, seniorenontmoeting, uitbreiding feestzaal), Engelmanshoven (ruimte
jeugdbeweging, alternatief logeren, erfgoeddepot met toeristische ontsluiting), Gelinden
(erfgoeddepot, gemeenschapsruimte), Gorsem (stilteplek, kunstkerk, exporuimte),
Halmaal (columbarium-begraafplaats, gemeenschapsruimte), Kerkom (toerismepunt,
alternatief logeren), Melveren (religieus depot, Feestzaal), Ordingen (columbarium-
begraafplaats), Sint-Gangulfus (religieus met gedeeld cultureel gebruik, museale
stilteplek), Sint-Marten (ontmoetingsplek, openbare stedelijke bibliotheek), Sint-Pieter
(kunstkerk, museale stilteplek), Wilderen (smaakbeleving brouwerij-stokerij, gedeeld
cultureel gebruik).

In dit plan brengt het CKB de al aanwezige inzichten samen in één totaalbeeld. Het maant
aan tot voorzichtigheid bij onomkeerbare ingrepen en kiest voor waardige
gemeenschapsfuncties bij herbestemming. De aanpak van de volgende stap, de
haalbaarheidsonderzoeken naar andere bestemmingen, is in timing gezet en financieel
geraamd.

De toekomstgerichte oriëntaties werden medio 2017 onderschreven door de bisschop van
Hasselt en het stadsbestuur van Sint-Truiden.

11 Managementsamenvatting
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